„WIFI4EU“
INTERNETO RYŠYS VIEŠOSIOSE
ERDVĖSE
#WIFI4EU @connectivityEU

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

Kas yra „WiFi4EU“?
Parkuose, aikštėse, bibliotekose ir kitose viešosiose vietose Europos Sąjungos
iniciatyva bus siūlomas nemokamas belaidis internetas.
• 150 mln. EUR europinių investicijų
• Beveik 9 000 savivaldybių
Nauda visiems!
„WiFi4EU“ lėšomis savivaldybės visoje ES galės
įrengti nemokamą interneto prieigą vietos
gyventojams ir turistams ar lankytojams.
Kaip tai vyksta?
• Parama skiriama toms savivaldybėms, kurios
pirmos paprašo, stengiantis ją paskirstyti
geografiškai tolygiau.
• Komisija apmoka įrengimą, o savivaldybė
padengia einamąsias išlaidas: interneto prieiga
turi būti užtikrinama bent 3 metus.
• Vietos gyventojai ir svečiai „WiFi4EU“ tinklais gali
naudotis nemokamai, jiems nerodoma reklama,
o jų duomenys nėra pakartotinai naudojami
komerciniais tikslais.

Pirmasis kvietimas

Pirmasis kvietimas
• 42 mln. EUR.
• Paskirta 2 800 čekių
• Kvietimas paskelbtas 2018 d.
lapkričio 7 d.
• Ne daugiau kaip 224 čekiai vienai
šaliai
• Ne mažiau kaip 15 čekių vienai
šaliai
• 13 200 paraiškų
• 3 500 paraiškų per pirmas 5
sekundes
• Visi galimi Italijai, Vokietijai,
Ispanijai ir Prancūzija numatyti
čekiai išdalyti per pirmąsias
sekundes

Antrasis kvietimas
Antrasis kvietimas
• 51 mln. EUR.
• Paskirta 3 400 čekių
• Kvietimas paskelbtas 2019 d.
balandžio 4 d.
• Ne daugiau kaip 510 čekių vienai
šaliai
• Ne mažiau kaip 15 čekių vienai šaliai
• Beveik 10 000 paraiškų
• Per pirmąsias 60 sekundžių paprašyta
97,5 proc. turimų čekių
• Visi galimi Italijai, Vokietijai ir
Ispanijai numatyti čekiai išdalyti per
pirmąsias sekundes
Per 1 ir 2 kvietimą čekius gavusių savivaldybių žemėlapis
• Keliose šalyse – Bulgarijoje, Graikijoje, Kroatijoje, Airijoje,
Lietuvoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje – 1 ir 2 kvietimo čekius
laimėjo daugiau nei pusė savivaldybių.

parašas

„WiFi4EU“ etapai

1- Registracija

įkeliami ar atnaujinami patvirtinamieji
dokumentai

2- Paraiška

Paraiška svarstoma laikantis eiliškumo principo,
bet išlaikant geografinę pusiausvyrą

3- Atranka

skelbiami laimėtojai

4- Parašas

Pasirašomi susitarimai su savivaldybėms

5- Diegimas

Įrengiama belaidžio ryšio (Wi-Fi) įranga

1- Registracija
4 etapų registracijos procesas portale

1 – Registracija Redagavimo režimas
Rengdamosi naujam kvietimui savivaldybės gali koreguoti savo duomenis
(pvz., pasikeitus merui ar duomenims ryšiams).

1- Registracija
Savivaldybėms siunčiami du e. laiškai su tolesniais nurodymais.

2- Paraiška
Portale rodoma, kada galima pradėti teikti paraiškas pagal kvietimą.
Užsiregistravusios savivaldybės gaus atskirą pranešimą

FAQ: 3.1 – 3.2

2- Paraiška

Pateikus paraišką
• Paraišką pateikusios savivaldybės pirmiausia pamato žalią
iškylantįjį langą – tai patvirtinimas, kad jų paraiška gauta ir
yra apdorojama.
• Vėliau jos gauna atskirą pranešimą (e. laišką) su
patvirtinimu, kad jų paraiška užregistruota.
• Įgyvendinant 3 kvietimą teikti paraiškas, pranešimo e. laiške
bus nurodytas prašymo pateikimo laikas.

FAQ: 4.1

3 –Atranka–
laimėjusias savivaldybes
Čekį laimėjusios savivaldybės e. paštu gauna pranešimą su paraginimu portale
perskaityti ir elektroniniu būdu pasirašyti dotacijos susitarimą. Nereikia nei
tenkinti kokių nors specialių reikalavimų, nei turėti specialios įrangos

3 –Atranka–Rezervų sąrašas
Rezervo sąrašas: į rezervo sąrašą įtrauktos savivaldybės informuojamos apie
jų statusą ir joms pranešama, kada yra lėšų.

4 – Parašas

•

•

Susitarimą turi pasirašyti savivaldybė ir INEA (Inovacijų ir tinklų programų
vykdomoji įstaiga).
Savivaldybė privalo užtikrinti, kad įranga būtų sumontuota ir įdiegtas tinklas
pradėtų veikti per 18 mėnesių nuo dotacijos susitarimo pasirašymo.

FAQ: 5.1

4 – Parašas

Kas finansuoja?
Europos Komisija
• Įrangos ir įrengimo sąnaudos (kapitalo išlaidos)
• Iki 100 proc. viso projekto vertės
• Čekio vertė – 15 000 EUR kiekvienai savivaldybei
Savivaldybės
• Užsakomos interneto paslaugos (padengiamos paslaugų teikėjo
veiklos sąnaudos)
• Bent 3 veikimo metai
• Asmens duomenys nenaudojami komerciniais tikslais ir nėra
reklamos
• Ne mažiau kaip 30 Mpbs atsisiuntimo sparta
• Tinklo naudotojai nieko nemoka ir nėra diskriminuojami

FAQ: 5.2 – 5.3

5 - Įrengimas
Įrengimo terminai
Čekio gavėjos turi užtikrinti tinklo veikimą per 18 mėnesių nuo dienos, kai
susitarimą pasirašo Komisija. INEA nuotoliniu būdu patvirtins, kad „WiFi4EU“ tinklas
veikia, ir atliks mokėjimo pavedimą.
Likus 6 ir 3 mėnesiams iki termino išsiunčiami priminimai.
Norėdamos sukurti belaidį vietinį tinklą, savivaldybės turi:
• rasti belaidžio vietinio tinklo įrengimo įmonę ir pagal nacionalines viešųjų pirkimų
taisykles su ja pasirašyti sutartį;
• paskirti „visuomeninio gyvenimo centrus“, kuriuose bus įrengtos belaidžio
interneto zonos;
• paskirtose viešosiose erdvėse pateikti „WiFi4EU“ vaizdinės tapatybės ženklą;
• portale patvirtinti visus atliktus darbus (kartu su įrengimo darbus atliekančia
įmone).

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas
Įrengimas ir mokėjimas. Ką reikia padaryti portale
1. Belaidžio vietinio tinklo įrengimo įmonė registruojasi portale.
• Ji įrašo sąskaitų numerius (IBAN) ir nurodo vietą, kurioje teikia paslaugas.

2. Čekio gavėja pasirenka belaidžio ryšio įrengimo įmonę, kuri vykdys darbus.
3. Belaidžio ryšio įrengimo įmonė
a)
b)
c)
d)

įrašo sąskaitų numerius (IBAN), jei to nepadarė anksčiau;
nurodo, į kurią sąskaitą (IBAN) turi būti apmokėta pagal sutartį su čekio gavėja;
gali pradėti pildyti įrengimo ataskaitą tai čekio gavėjai;
pateikia įrengimo ataskaitą (atrinkta finansinių rekvizitų forma (BAF) jau turi būti
patvirtinta).

4. Čekio gavėja patvirtina, kad įrengimo ataskaita yra teisinga (arba ją atmeta).
5. INEA nuotoliniu būdu tikrina, ar „WiFi4EU“ tinklas įrengtas ir veikia.
• Paveda atlikti mokėjimą. Mokėjimo procedūra gali trukti iki 60 dienų.
• Pradeda 3 metus truksiantį tinklo „WiFi4EU“ stebėjimą.

5 - Įrengimas
2. Čekio gavėja pasirenka belaidžio ryšio įrengimo įmonę, kuri vykdys darbus.

5 - Įrengimas- mokėjimo
3a. Belaidžio vietinio tinklo diegimo įmonė įrašo sąskaitų numerius
(IBAN), jei to nepadarė anksčiau.

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas- mokėjimo

3b. Belaidžio vietinio tinklo įrengimo įmonė nurodo, į kurią sąskaitą
(IBAN) turi būti sumokėta pagal sutartį su čekio gavėja (siunčiama
patvirtinti finansinių rekvizitų forma (BAF)).

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas- mokėjimo
Belaidžio vietinio tinklo įrengimo įmonė portale įrašo savo banko sąskaitos
numerį ir nurodo, kad į ją savivaldybė turės pervesti pinigus už įrengimą
Agentūra INEA pagal IBAN ir neseniai išduotą banko pažymą arba lygiavertį
dokumentą patikrina, ar banko sąskaita tikrai priklauso tai įmonei.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
Patikrinus banko sąskaitą, belaidžio vietinio tinklo įrengimo įmonė gauna e. laišką.
Statusas taip pat rodomas puslapyje „Mano registracija / Banko sąskaita“.
Įmonės gali nurodyti kelias banko sąskaitas.
Įmonei negali būti sumokėta, jeigu savivaldybė jos neatrinko arba jei banko
sąskaita nepatvirtinta!
Kur tai daroma?
Mano registracija –> Banko sąskaita

5 - Įrengimas
3c. Belaidžio ryšio įrengimo įmonė gali pradėti pildyti įrengimo ataskaitą
tai čekio gavėjai

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas
3d. Belaidžio ryšio įrengimo įmonė pateikia įrengimo ataskaitą (atrinkta
finansinių rekvizitų forma (BAF) jau turi būti patvirtinta).

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas

4. Čekio gavėja patvirtina, kad įrengimo ataskaita yra teisinga (arba ją atmeta).
Šiuo etapu savivaldybė patvirtina, kad įrenginys yra tinkamas ir atitinka su INEA
pasirašyto dotacijos susitarimo reikalavimus.

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas- patvirtinimas
4. Čekio gavėja patvirtina, kad įrengimo ataskaita yra teisinga (arba ją
atmeta).
Šiuo etapu savivaldybė patvirtina, kad įrenginys yra tinkamas ir atitinka su INEA
pasirašyto dotacijos susitarimo reikalavimus.
- Įranga sumontuota ir įdiegtas tinklas pradeda veikti per 18 mėnesių nuo
dotacijos susitarimo pasirašymo.
- Belaidžio interneto tinklai įrengiami vietose, kuriose nėra panašių nemokamo
belaidžio interneto galimybių.
- Viešose vietose, kuriose įgyvendinus iniciatyvą „WiFi4EU“ galima prisijungti prie
interneto, veikiančiame tinkle aiškiai pateikiamas „WiFi4EU“ vaizdinės tapatybės
ženklas.
- Tinklu duomenis galima atsisiųsti ne mažesne kaip 30 Mbps sparta. Ryšio
tranzitiniame tinkle sparta taip pat turėtų būti bent lygiavertė ryšio, kuriuo
savivaldybės naudojasi savo vidaus reikmėms, spartai. Tranzitinio tinklo ryšio 30
Mbps sparta turėtų būti pasiekta ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo dotacijos
susitarimo pasirašymo. Žr. kvietimo teikti pasiūlymus teksto 6.2 skirsnį ir
dotacijos susitarimą (ypač jo I priedą).
Įmonei negali būti sumokėta, jei savivaldybė nepatvirtina, kad įranga įdiegta.

5 - Įrengimas- patvirtinimas

Kai belaidį ryšį
įrengianti įmonė
pateikia
įrengimo
ataskaitą,
atsiranda
mygtukas, kurį
paspausdama
savivaldybė ją
patvirtina.

5 - Įrengimas- patvirtinimas

Savivaldybei patvirtinus
ataskaitą, belaidį ryšį įrengusi
įmonė gauna e. laišką, o
agentūra INEA patikrina bylą
ir, jei tinklas veikia ir atitinka
sąlygas, per 60 dienų
sumoka įmonei už paslaugas.

5 - Įrengimas

5. INEA nuotoliniu būdu tikrina, ar „WiFi4EU“ tinklas įrengtas ir veikia.
o Į pradinį puslapį turi būti tinkamai įterptas sekimo kodo fragmentas.
o Prie „WiFi4EU“ tinklo turi būti prisijungę bent 10 naudotojų.
o Pradiniame puslapyje yra tinkamai pateiktas vaizdinis identifikacinis
„WiFi4EU“ ženklas.
 INEA duoda pavedimą sumokėti belaidį ryšį įrengusiai įmonei.
• Mokėjimo laikotarpis (60 dienų) sustabdomas, jei per 7 dienas
neatliekama nuotolinė patikra.
 Pradedamas 3 metus truksiantis tinklo „WiFi4EU“ stebėjimas.

FAQ: 5.1 – 6.1

5 - Įrengimas- reikalavimai
Techniniai reikalavimai
Įrangos techninės specifikacijos išsamiai aprašytos kvietimo teikti paraiškas 6.2.2
skirsnyje ir dotacijos susitarimo, kurį pasirašė savivaldybės ir Komisija, I priedo I.2
straipsnyje.

FAQ: 9.X

5 - Įrengimas- reikalavimai
Techniniai reikalavimai
Čekio gavėja turi užtikrinti, kad kiekvienas prieigos taškas:













Ø vienu metu veiktų dviejose dažnių juostose (2,4 GHz ir 5 GHz)
jo palaikymo ciklas būtų ilgesnis negu 5 metai
vidutinė trukmė tarp gedimų (MTBF) būtų ne mažiau kaip 5 metai
ne mažiau kaip visi kiekvieno „WiFi4EU“ tinklo prieigos taškai būtų valdomi iš
vieno specialaus centralizuoto valdymo punkto
palaikytų IEEE 802.1x standartą
atitiktų 802.11ac „Wave I“ standartą
palaikytų IEEE 802.11r standartą
palaikytų IEEE 802.11k standartą
palaikytų IEEE 802.11v standartą
gebėtų vienu metu aptarnauti bent 50 naudotojų be veikimo pablogėjimo
jame veiktų bent 2x2 daugelio įėjimų ir išėjimų technologija (MIMO)
atitiktų „Hotspot 2.0“ (belaidžio vietinio tinklo aljanso sertifikavimo programos
„Passpoint“) standartą

5 - Įrengimas- reikalavimai

Su apmokestinimu, reklama ir duomenų naudojimu susiję
įpareigojimai
1. Galutinių naudotojų prieiga prie „WiFi4EU“ tinklo turi būti
nemokama (jokių mokesčių, jokios komercinės reklamos, jokio
pakartotino asmens duomenų naudojimo komerciniais tikslais).
2. Galutiniams gavėjams prieigos paslauga turi būti teikiama
nediskriminuojant, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti sklandų tinklo
veikimą ir ypač poreikį užtikrinti sąžiningą pajėgumų paskirstymą
naudotojams piko metu.
3. Siekiant skatinti, stebėti ir gerinti tinklų veikimą gali būti
reguliariai tvarkomi duomenys – renkama statistika ir atliekama
analizė. Turi būti užtikrintas asmens duomenų anonimiškumas,
vadovaujantis atitinkamu specialiu konkrečios paslaugos pareiškimu
(-ais) apie privatumo apsaugą.

5 - Įrengimas- SSID

Paslaugų komplekso identifikatoriaus (SSID) taisyklės
1 etapas
• Unikalus bendras SSID visose ES „WiFi4EU“ vietose
• Naudotojams prieiga suteikiama vienu spustelėjimu pradiniame
puslapyje, nereikalaujant jokių slaptažodžių

• Galima pridėti papildomą SSID, skirtą čekio gavėjos vidaus reikmėms
(daiktų internetui, darbuotojams ir kt.)
• Galima pridėti papildomą SSID vietos lygmens saugaus ryšio reikmėms

2 etapas
• Papildomas apsaugotas bendras SSID, kuris užtikrina apsaugotą ir
netrukdomą prieigą tinklo naudotojams, besinaudojantiems visoje ES
veikiančia tapatumo nustatymo paslauga.
 Visur lengvai pasiekiami saugūs viešieji „WiFi4EU“ tinklai!

5 - Įrengimas- Autentifikavimas
Bendra tapatumo patvirtinimo sistema
• Tikslas – sukurti visoje ES lengvai pasiekiamą
saugią tapatumo nustatymo priemonę
belaidžiam vietiniam ryšiui.
• Praeitais metais inicijuota išankstinė rinkos
analizė: nagrinėti rinkoje siūlomi sprendimai.
Nustatyta: esama sprendimų, kuriems
nenaudojami asmens duomenys.
• Kvietimas teikti pasiūlymus numatomas
2019 m. antrą ketvirtį.

• Pagalbos tarnyba savivaldybėms padės tinklą
sukonfigūruoti.

Stebėjimas
Stebėjimo taisyklės
•

3 metų tinklo „WiFi4EU“ nuotolinis stebėjimas
• Savivaldybės privalo užtikrinti, kad „WiFi4EU“ veiktų 3 metus.
• Savivaldybės atsako už priežiūrą. „WiFi4EU“ tinklas negali neveikti ilgiau kaip 60
kalendorinių dienų per metus.
• Savivaldybės privalo sukonfigūruoti „WiFi4EU“ tinklą, kad 2 etape jis būtų
prijungtas prie bendros tapatumo patvirtinimo paslaugos.

•

Kaupiama nuotolinio stebėjimo informacija.
• Naudotojų, kurie kasdien prisijungia prie „WiFi4EU“ tinklo (kiekviename prieigos
taške per 2 etapą), skaičius.
• Pradiniame puslapyje tinkamai pateiktas vaizdinis identifikacinis „WiFi4EU“ ženklas.
• Spartos vienam naudotojui įvertinimas ir prisijungimo per „WiFi4EU“ tinklą delsa.
• Neregistruojami jokie asmens duomenys.

•
•
•

Automatiniai pranešimai savivaldybėms, jei 7 dienas „WiFi4EU“ tinklas
nebeveikia arba neatitinka sąlygų.
Jei „WiFi4EU“ tinklas 60 dienų neveikia arba neatitinka sąlygų, pradedamas
susigrąžinimo procesas.
INEA gali trejus metus atlikti papildomas patikras (nuotoliniu būdu arba
vietoje) ir pradėti susigrąžinimo procesą, jei nesilaikoma sąlygų.

Plačiajuosčio ryšio kompetencijos
biurai
Plačiajuosčio ryšio kompetencijos biurai
veikia kaip tarpininkai:

• atsako į klausimus ir užklausas;
• rengia mokymus ir teikia paramą;
• padeda savivaldybėms suprasti
kvietimo sąlygas ir tolesnius veiksmus;
• padeda koordinuoti atitinkamus
subjektus;
• propaguoja „WiFi4EU“ ir ją papildančias
iniciatyvas.

klausimų

Jei turite klausimų, kreipkitės į informacijos centrą „Europe Direct“.
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Ačiū už dėmesį!

36

