WiFi4EU
INWASSLU L-KONNETTIVITÀ FL-ISPAZJI
PUBBLIĊI
#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

X’inhu l-WiFi4EU?

L-Unjoni Ewropea qed twassal il-WiFi bla ħlas f’ġonna pubbliċi, pjazez, libreriji…
• L-UE qed tinvesti €150 miljun
• Qrib id-9,000 muniċipalità

Kulħadd jibbenefika!
Il-WiFi4EU jiffinanzja lill-muniċipalitajiet biex
jinstallaw aċċess għall-internet bla ħlas għarresidenti lokali u t-turisti jew il-viżitaturi madwar lUE kollha.
Kif jaħdem?
• Il-muniċipalitajiet jintgħażlu fuq il-bażi ta’ min
jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel (l-aktar malajr)
b’aġġustamenti ġeografiċi.
• Il-Kummissjoni tħallas l-installazzjoni filwaqt li lmuniċipalità tħallas l-ispejjeż operazzjonali (laċċess għall-internet irid idum mill-inqas 3 snin).
• Ir-residenti lokali u l-viżitaturi jistgħu
jibbenefikaw minn networks WiFi4EU bla ħlas,
mingħajr reklamar u mingħajr użu mill-ġdid
kummerċjali tad-dat

WiFi4EU
Is-Sejħa nru 1
•
•
•
•
•
•
•
•

€42 miljun
ingħataw 2,800 vawċer
Sejħa mnedija fis-7 ta’ Novembru 2018
sa 224 vawċer għal kull pajjiż
mill-anqas 15-il vawċer għal kull pajjiż
13,200 applikazzjoni
3,500 applikazzjoni fl-ewwel 5 sekondi
L-Italja, il-Ġermanja, Spanja u Franza laħqu
l-għadd massimu tal-vawċers tagħhom flewwel ftit sekondi

Is-Sejħa nru 2
•
•
•
•
•
•
•
•

€51 miljun
ingħataw 3,400 vawċer
Sejħa mnedija fl-4 ta’ April 2019
sa 510 vawċer għal kull pajjiż
mill-anqas 15-il vawċer għal kull pajjiż
Qrib l-10,000 applikazzjoni
97.5 % tal-vawċers disponibbli ntalbu flewwel 60 sekonda
L-Italja, il-Ġermanja u Spanja laħqu lgħadd massimu tal-vawċers tagħhom flewwel ftit sekondi

Mappa tal-muniċipalitajiet li ngħataw l-għotja (isSejħiet 1 u 2)
Pajjiżi bħall-Bulgarija, il-Greċja, il-Kroazja, l-Irlanda, ilLitwanja, il-Portugall u s-Slovenja għandhom aktar minn
50 % tal-muniċipalitajiet tagħhom fost ir-rebbieħa tasSejħa 1 jew is-Sejħa 2

Il-WiFi4EU pass pass

1- Ir-reġistrazzjoni jittellgħu/jiġu aġġornati d-dokumenti ta’ sostenn

2- L-applikazzjoni

ittrattata fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda
l-ewwel b’aġġustamenti ġeografiċi

3- L-għażla

jitħabbru r-rebbieħa

4- L-iffirmar

tal-ftehimiet mal-muniċipalitajiet

5- L-installazzjoni

tat-tagħmir tal-WiFi

1- Reġistrazzjoni
4 stadji tal-proċess tar-reġistrazzjoni fil-Portal

1- Reġistrazzjoni
Il-muniċipalitajiet jistgħu jeditjaw id-data
tagħhom bi tħejjija għas-sejħa l-ġdida
(eż. bidla tas-sindku, bidla fid-dettalji tal-kuntatt)

1- Reġistrazzjoni
Żewġ emails ta’ notifika jiggwidaw lill-muniċipalitajiet bil-passi li jkun imiss

2- Applikazzjoni
Il-Portal se jindika meta s-sejħa tkun miftuħa għall-applikazzjonijiet.
Il-muniċipalitajiet reġistrati se jirċievu notifika individwali.

FAQ: 3.1 – 3.2

2- Applikazzjoni
Wara l-applikazzjoni
•

Ladarba tiġi sottomessa l-applikazzjoni, il-muniċipalitajiet l-ewwel jaraw pop-up
ħadra li tikkonferma li l-applikazzjoni tagħhom ġiet riċevuta u qed tiġi pproċessata

•

Aktar tard, il-muniċipalitajiet se jirċievu notifika individwali bl-email li tikkonferma
li l-applikazzjoni tagħhom ġiet irreġistrata.

•

Għas-Sejħa Nru 3, l-email ta’ notifika se tinkludi l-ħin tal-applikazzjoni

FAQ: 4.1

3- Għażla
Il-muniċipalitajiet rebbieħa jirċievu email ta’ notifika li titlobhom jaqraw u
jiffirmaw il-Ftehim tal-Għotja b’mod elettroniku fil-Portal mingħajr rekwiżiti jew
tagħmir speċjali

3- Għażla
Lista ta’ riżerva: Il-muniċipalitajiet fuq il-lista ta’ riżerva huma nnotifikati dwar
l-istatus tagħhom u jiġu infurmati meta l-fondi jkunu se jiġu disponibbli

4- Iffirmar

•
•

Il-firma u l-kontrofirma mill-INEA meħtieġa
Il-muniċipalità trid tiżgura li fi żmien 18-il xahar mill-iffirmar tal-Ftehim talGħotja, l-installazzjoni tkun lesta u li l-network ikun beda jaħdem.

FAQ: 5.1

4- Iffirmar
Ambitu tal-finanzjament
Il-Kummissjoni Ewropea
• Tagħmir u spejjeż tal-installazzjoni (CAPEX)
• Sa 100 % tal-ispiża totali tal-proġett
• Valur tal-vawċer: €15.000/muniċipalità
Muniċipalitajiet
• Abbonamenti tal-Fornitur tas-Servizz tal-Internet (OPEX)
• Jitħaddmu għal mill-inqas 3 snin
• Mingħajr użu kummerċjali tad-data personali/mingħajr reklamar
• L-ogħla veloċità/il-veloċità minima ta’ 30Mpbs għad-download
• Mingħajr ħlas u mingħajr diskriminazzjoni lill-utenti tan-network

FAQ: 5.2 – 5.3

5- Installazzjoni
Żmien għall-istallazzjoni
Il-benefiċjarji għandhom 18-il xahar mid-data tal-iffirmar mill-Kummissjoni sakemm
l-INEA tikkonferma b’mod remot li n-network WiFi4EU qed jaħdem u tiskatta lpagament
• Tfakkiriet mibgħuta 6 xhur u 3 xhur qabel id-data tal-iskadenza

Sabiex jiġi skjerat in-network tal-WiFi, il-muniċipalitajiet iridu:
•
•
•
•

Isibu kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi u jiffirmaw kuntratt magħha għallinstallazzjoni skont ir-regoli nazzjonali tal-akkwist
Jagħżlu “ċentri tal-ħajja pubblika” fejn ikunu se jinstallaw il-hotspots tal-WiFi4EU.
Juru l-identità viżwali tal-WiFi4EU fl-ispazji pubbliċi magħżula
Ilestu l-proċess tal-validazzjoni fuq il-Portal (flimkien mal-kumpanija talinstallazzjoni)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
Installazzjoni u Ħlas – il-Passi fuq il-Portal
1. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tirreġistra fuq il-Portal
• Iddaħħal il-kontijiet IBAN u ż-żona fejn tipprovdi s-servizz

2. Il-benefiċjarju jagħżel kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi biex twettaq linstallazzjoni
3. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-Wi-Fi
a) iddaħħal il-kontijiet IBAN (jekk ma jkunux diġà saru)
b) tattribwixxi kont IBAN għall-ħlas taħt benefiċjarju
c) tista’ tibda timla r-Rapport tal-Installazzjoni għal dak il-benefiċjarju
d) tissottometti rapport tal-installazzjoni (wara li tkun diġà saret il-validazzjoni talBAF magħżula)

4. Il-benefiċjarju jikkonferma li r-Rapport tal-Installazzjoni huwa korrett (jew
jirrifjutah)
5. L-INEA tiċċekkja b’mod remot li n-network WiFi4EU huwa installat u jaħdem
• Ordni ta’ ħlas. Il-proċedura tal-ħlas tista’ tieħu sa 60 jum
• Jibda l-monitoraġġ tan-network WiFi4EU għal 3 snin

5- Installazzjoni
2. Il-benefiċjarju jagħżel kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi biex twettaq linstallazzjoni

5- Installazzjoni
3a. Il-kumpanija tal-istallazzjoni ddaħħal il-kontijiet IBAN (jekk ma
jkunux diġà saru)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
3b. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-installazzjoni tattribwixxi kont IBAN
għal pagament taħt benefiċjarju (il-BAF mibgħuta għall-validazzjoni)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi iddaħħal il-kont bankarju fuq ilPortal, u tallokah għal pagament taħt installazzjoni għal muniċipalità
L-Aġenzija INEA tivverifika li l-kont bankarju huwa dak tal-organizzazzjoni abbażi
tal-IBAN u ta’ dikjarazzjoni bankarja riċenti jew ekwivalenti.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
Ladarba l-kont bankarju jiġi vverifikat, il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi
tirċievi email. L-istatus jintwera wkoll fil-paġna ta’ Ir-Reġistrazzjoni Tiegħi / kont
bankarju.
Il-kumpaniji jistgħu jdaħħlu diversi kontijiet bankarji
Kumpanija ma tistax titħallas jekk ma tkunx intagħżlet minn muniċipalità jew jekk
il-kont bankarju ma jkunx ġie validat
Fejn?
Ir-Reġistrazzjoni Tiegħi -> Mur f’kont bankarju

5- Installazzjoni
3c. Il-kumpanija tal-istallazzjoni tal-WiFi tista’ tibda timla r-Rapport talInstallazzjoni għal dak il-benefiċjarju

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
3d. Il-kumpanija tal-istallazzjoni tal-WiFi tissottometti rapport talinstallazzjoni (wara li tkun diġà saret il-validazzjoni tal-BAF magħżula)

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
4. Il-benefiċjarju jikkonferma li r-Rapport tal-Installazzjoni huwa korrett
(jew jirrifjutah)
B’dan il-pass, il-muniċipalità tiċċertifika li l-installazzjoni hija korretta u li
tissodisfa r-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja li ffirmat mal-INEA

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
4. Il-benefiċjarju jikkonferma li r-Rapport tal-Installazzjoni huwa korrett
(jew jirrifjutah)
B’dan il-pass, il-muniċipalità tiċċertifika li l-installazzjoni hija korretta u li tissodisfa
r-rekwiżiti stabbiliti fil-Ftehim tal-Għotja li ffirmat mal-INEA
- L-istallazzjoni tkun lesta u network jibda jaħdem fi żmien 18-il xahar mill-Ftehim
tal-Għotja.
- In-networks tal-WiFi jinstallawhom f’żoni fejn għad m’hemmx offerti simili ta’
konnettività tal-WiFi mingħajr ħlas.
- Barra minn hekk, il-muniċipalitajiet għandhom juru l-identità viżwali tal-WiFi4EU
b’mod ċar fl-ispazji pubbliċi li joffru l-konnessjoni WiFi4EU tal-internet.
- In-network joffri mill-inqas veloċità ta’ tniżżil ta’ 30 Mbps. Anki l-veloċità tannetwork backhaul għandha tkun għallinqas daqs il-konnettività użata millmuniċipalità għall-ħtiġijiet interni tagħha. Il-konnettività backhaul sa 30 Mbps
trid tinkiseb sa 18-il xahar wara l-iffirmar tal-Ftehim tal-Għotja. Ara t-Taqsima
6.2 tat-test tas-sejħa u l-Ftehim tal-Għotja (b’mod partikolari l-Anness I tiegħu).
Kumpanija ma tistax titħallas jekk il-muniċipalità ma tikkonfermax l-installazzjoni.

5- Installazzjoni

Il-buttuna għallmuniċipalità biex
tikkonferma ssir
disponibbli
ladarba lkumpanija talinstallazzjoni talWiFi tkun
issottomettiet irrapport talinstallazzjoni.

5- Installazzjoni

Wara li l-muniċipalità tkun
ikkonfermat, il-kumpanija talinstallazzjoni tal-WiFi tirċievi
email u l-aġenzija INEA
tiċċekkja l-fajl u, diment li nnetwork ikun tlesta, qed
jaħdem u jissodisfa lkundizzjonijiet, din tħallas lillkumpanija tal-installazzjoni
tal-WiFi fi żmien 60 jum.

5- Installazzjoni

5. L-INEA tiċċekkja b’mod remot li n-network WiFi4EU huwa installat u
jaħdem
o Is-snippet għandha tiġi installata sew f’captive portal
o Almenu 10 utenti jkunu qabdu man-network WiFi4EU
o L-identità viżwali tal-WiFi4EU tkun tintwera kif xieraq fuq il-captive portal
 L-INEA tagħti ordni ta’ ħlas lill-Kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi
• Perjodu tal-pagament (60 jum) jiġi sospiż wara sebat ijiem mingħajr il-kontroll
remot

 Jinbeda l-monitoraġġ tan-network WiFi4EU għal 3 snin

FAQ: 5.1 – 6.1

5- Installazzjoni
Rekwiżiti tekniċi
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir huma spjegati fid-dettall fit-Taqsima 6.2.2
tas-sejħa, kif ukoll fl-Artikolu I.2 tal-Anness I tal-Ftehim tal-Għotja ffirmat bejn ilmuniċipalitajiet u l-Kummissjoni.

FAQ: 9.X

5- Installazzjoni
Rekwiżiti tekniċi
Il-benefiċjarju għandu jiżgura li kull PA:













Ikun kompatibbli mal-użu ta’ dualband f’salt (2,4Ghz – 5Ghz);
Ikollu ċiklu ta’ appoġġ ta’ aktar minn 5 snin;
Għandu żmien medju ta’ bejn il-ħsarat (MTBF) ta’ mill-anqas 5 snin;
Għandu website apposta u punt uniku ċentralizzat ta’ ġestjoni tal-anqas għallAPs kollha ta’ kull network WiFi4EU;
Jappoġġja IEEE 802.1x;
Hu konformi mal-IEEE 802.11ac Wave I;
Jappoġġja IEEE 802.11r;
Jappoġġja IEEE 802.11k;
Jappoġġja IEEE 802.11v;
Kapaċi jlaħħaq tal-inqas ma’ 50 utent f’salt mingħajr degradazzjoni talprestazzjoni tas-servizz;
Ikollu mill-inqas 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO);
Hu konformi mal-Hotspot 2.0 (programm taċ-ċertifikazzjoni tal-Passpoint WiFi
Alliance).

5- Installazzjoni

Obbligi relatati dwar imposti, reklamar u użu tad-data
1. L-aċċess tal-utent finali għan-network WiFi4EU irid ikun mingħajr ħlas
(mingħajr ħlas, mingħajr reklamar kummerċjali, l-ebda użu mill-ġdid tad-data
personali għal skopijiet kummerċjali).
2. L-aċċess tal-utent finali jrid jingħata mingħajr diskriminazzjoni, soġġett għallħtieġa li jiġi żgurat funzjonament bla xkiel tan-network u, b’mod partikolari, ilħtieġa li tiġi żgurata allokazzjoni ġusta tal-kapaċità bejn l-utenti f’ħinijiet ta’
domanda massima.
3. L-ipproċessar għal finijiet analitiċi u statistiċi jista’ jsir regolarment biex
jippromwovi, jissorvelja, jew itejjeb il-funzjonament tan-networks. Id-data
personali għandha tiġi anonimizzata skont id-Dikjarazzjoni(jiet) ta’ Privatezza
Speċifika/Speċifiċi tas-Servizz rilevanti.

5- Installazzjoni

Regoli tal-SSID
Fażi 1:
• SSID komuni unika madwar l-UE kollha “WiFi4EU”
• “Aċċess b’għafsa waħda” għall-utenti: captive portal, mingħajr
passwords
• Il-possibbiltà li tiżdied SSID addizzjonali għall-użu intern tal-benefiċjarju
(IoT, impjegati, eċċ.)
• Possibbiltà li tiżdied SSID addizzjonali għal konnessjonijiet siguri fil-livell
lokali

Fażi 2:

• SSID komuni sigura addizzjonali għal aċċess sigur u bla xkiel għallutenti b’servizz ta’ awtentikazzjoni għall-utenti kollha fl-UE kollha
 Aċċess faċli u sigur pubbliku tal-WiFi4EU kullimkien!

5- Installazzjoni
Sistema ta’ Awtentikazzjoni Unika
• Mira: Li tipprovdi soluzzjoni sigura għallawtentikazzjoni tal-WiFi b’aċċess faċli madwar
l-UE.
• Analiżi ta’ qabel is-suq li saret is-sena li
għaddiet biex jiġu analizzati s-soluzzjonijiet fissuq. Xi nstab: soluzzjonijiet mingħajr data
personali disponibbli
• Fit-tieni kwart (Q2) tal-2019 mistennija ssir
sejħa għall-offerti.
• Helpdesk biex jappoġġja lill-muniċipalitajiet
fir-rikonfigurazzjoni

Monitoring
Regoli ta’ monitoraġġ
•

Monitoraġġ tan-network remot WiFi4EU għal 3 snin
• Il-muniċipalitajiet obbligati jħaddmu l-WiFi4EU għal 3 snin
• Il-muniċipalitajiet responsabbli għall-manutenzjoni. In-network WiFi4EU ma jistax ma
jitħaddimx għal aktar minn 60 jum kalendarju fis-sena.
• Il-muniċipalitajiet obbligati jikkonfiguraw mill-ġdid in-network WiFi4EU biex
jikkonnettjaw mas-servizz ta’ awtentikazzjoni unika fil-fażi 2

•

Informazzjoni dwar il-Monitoraġġ Remot
• In-numru ta’ utenti li jikkonnettjaw kuljum man-network għal kull network WiFi4EU (għal
kull AP fil-fażi 2)
• L-identità viżwali tal-WiFi4EU tintwera kif xieraq fuq il-captive portal
• Stima tal-veloċità għal kull utent u latenza tal-konnessjoni għal kull network WiFi4EU
• Mingħajr reġistrazzjoni tad-data personali

•
•
•

Notifiki awtomatiċi lill-muniċipalitajiet wara sebat ijiem tan-network WiFi4EU li ma
jkunx qed jaħdem jew li ma jkunx qed jissodisfa l-kundizzjonijiet
It-tnedija tal-proċess ta’ rkupru wara 60 jum ta’ WiFi4EU li ma jkunx qed jaħdem
jew li ma jkunx qed jissodisfa l-kundizzjonijiet
L-INEA tista’ twettaq kontrolli addizzjonali (remoti jew fuq il-post) matul il-perjodu
ta’ tliet snin u tibda l-proċess ta’ rkupru jekk ma jkunux issodisfati l-kundizzjonijiet

BCOs

BCOs bħala intermedjarji

• Tweġib tal-mistoqsijiet
• Għoti ta’ taħriġ u appoġġ
• Għajnuna lill-muniċipalitajiet biex
jifhmu l-kundizzjonijiet tas-sejħa u
l-passi li jkun imiss
• Għajnuna fil-koordinazzjoni ta’
entitajiet rilevanti
• Promozzjoni tal-WiFi4EU u
inizjattivi kumplimentari

Mistoqsijiet
Għall-mistoqsijiet kollha, ikkuntattja lill-EDCC – Iċ-Ċentru ta’ Kuntatt ta’ Europe
Direct
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en

Grazzi talattenzjoni!
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