WiFi4EU
PRIPOJITEĽNOSŤ K INTERNETU VO
VEREJNOM PRIESTORE
#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

Čo je WiFi4EU?
Európska únia prináša bezplatné Wi-Fi do verejných parkov, na námestia, do
knižníc…
• Investície zo zdrojov EÚ: 150 miliónov EUR
• Počet obcí: takmer 9 000

Výhody pre všetkých!
WiFi4EU poskytuje na celom území EÚ finančné
prostriedky pre obce na inštaláciu bezplatného
prístupu na internet pre miestnych obyvateľov,
turistov a návštevníkov.
Ako to funguje?
• Obce sa vyberajú podľa poradia, v akom
žiadosti predložili, s určitými prispôsobeniami
v závislosti od zemepisnej polohy.
• Komisia platí inštaláciu, obec platí prevádzkové
náklady (prístup na internet musí byť k dispozícii
minimálne počas 3 rokov).
• Miestni obyvatelia a návštevníci môžu siete
WiFi4EU využívať bezplatne, bez reklám a bez
ďalšieho komerčného využitia ich údajov.

WiFi4EU
Prvá výzva
•
•
•
•
•
•
•
•

42 miliónov EUR
2 800 pridelených poukazov
Začiatok výzvy 7. novembra 2018
Maximálne 224 poukazov na krajinu
Minimálne 15 poukazov na krajinu
13 200 žiadostí
3 500 žiadostí počas prvých piatich sekúnd
trvania výzvy
Taliansko, Nemecko, Španielsko a Francúzsko
vyčerpali svoj maximálny počet poukazov v
priebehu prvých sekúnd.

Druhá výzva
•
•
•
•
•
•
•
•

51 miliónov EUR
3 400 pridelených poukazov
Začiatok výzvy 4. apríla 2019
Maximálne 510 poukazov na krajinu
Minimálne 15 poukazov na krajinu
Takmer 10 000 žiadostí
97,5 % poukazov k dispozícii sa rozdalo v
priebehu prvých 60 sekúnd trvania výzvy
Taliansko, Nemecko a Španielsko vyčerpali
svoj maximálny počet poukazov v priebehu
prvých sekúnd

Mapa vybraných obcí (1. a 2. výzva)
K výhercom prvej alebo druhej výzvy patrilo vyše 50 %
obcí v Bulharsku, Chorvátsku, Írsku, Litve, Portugalsku a
Slovinsku.

WiFi4EU krok za krokom

1- Registrácia

nahratie/aktualizácia sprievodných dokladov

2- Žiadosť

spracúva sa podľa poradia podania so zreteľom
na rovnomerné zemepisné rozloženie

3- Výber

vyhlásenie víťazov

4- Podpísanie

dohôd s obcami

5- Inštalácia

zariadenia Wi-Fi

1.

Registrácia

Postup registrácie pozostáva zo 4 krokov na príslušnom portáli

1.

Registrácia

Obce môžu pri príprave na novú výzvu upraviť svoje údaje
(napr. zmena starostu, nové kontaktné údaje)

1.

Registrácia

Pokyny k ďalším krokom dostanú v dvoch e-mailoch

2.
Začiatok výzvy sa oznamuje na portáli.
Už zaregistrované obce dostanú osobitný oznam.

FAQ: 3.1 – 3.2

Žiadosť

2.

Žiadosť

Po podaní žiadosti
•

Po odoslaní žiadosti sa zobrazí zelené kontextové okno s potvrdením, že ich
kliknutie bolo zaznamenané a ďalej sa spracúva.

•

Po zaregistrovaní žiadosti obce dostanú osobitné potvrdenie e-mailom.

•

V rámci tretej výzvy tento e-mail bude obsahovať aj čas podania žiadosti.

FAQ: 4.1

3.

Výber

Vybraté obce dostanú ďalší e-mail s výzvou, aby si prečítali a na portáli
elektronicky podpísali dohodu o grante (bez osobitných požiadaviek ani potreby
osobitného vybavenia)

3.

Výber

Rezervný zoznam: Obciam na rezervnom zozname sa táto skutočnosť oznámi,
ako aj okamih, keď sú opäť k dispozícii finančné prostriedky

4.

•
•

Podpísanie

Potrebný je podpis oboch strán (t. j. aj agentúry INEA).
Obec musí zaručiť, že inštalácia bude dokončená a inštalovaná sieť začne
fungovať do 18 mesiacov od podpísania dohody o grante.

FAQ: 5.1

4.

Podpísanie

Rozsah financovania
Európska komisia
• Náklady na zariadenie a inštaláciu (kapitálové výdavky)
• Až do 100 % celkových nákladov na projekt
• Hodnota poukazov: 15 000 EUR/obec
Obce
• Predplatné poskytovateľovi internetových služieb (prevádzkové
výdavky)
• Minimálne trojročná prevádzka
• Žiadne komerčné využívanie osobných údajov/žiadne reklamy
• Najvyššia rýchlosť/minimálna rýchlosť sťahovania 30Mpbs
• Bezplatné a bez diskriminačných podmienok pre používateľov
siete

FAQ: 5.2 – 5.3

5.

Inštalácia

Harmonogram inštalácie
Príjemcovia majú od dátumu podpísania zo strany Komisie 18 mesiacov, kým INEA
na diaľku potvrdí, že sieť WiFi4EU je v prevádzke, a prevedie platbu
• Pripomienky sa zasielajú šesť mesiacov a tri mesiace pred uplynutím lehoty

Na zavedenie siete Wi-Fi obce musia:
•
•
•
•

Nájsť firmu inštalujúcu zariadenia Wi-Fi a zadať zákazku podľa vnútroštátnych
pravidiel verejného obstarávania.
Určiť „centrá verejného života“, v ktorých budú inštalované hotspoty.
Zobraziť v určených verejných priestoroch vizuálnu totožnosť WiFi4EU.
Dokončiť validačný postup na portáli (spolu s inštalačnou firmou)

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

Inštalácia a platba – kroky na portáli
1. Firma inštalujúca Wi-Fi sa zaregistruje na portáli
• Zadá IBAN účtu a oblasť, kde službu poskytla

2. Príjemca vyberie firmu inštalujúcu sieť Wi-Fi na vykonanie práce
3. Firma inštalujúca sieť Wi-Fi
a) zadá IBAN účtu (ak tak ešte neurobila)
b) oznámi IBAN účtu na účely platby od príjemcu
c) môže začať vypĺňať správu o inštalácii pre daného príjemcu
d) predloží správu o inštalácii (vybratý formulár „Finančná identifikácia“ už musí byť
validovaný)

4. Príjemca potvrdí správnosť správy o inštalácii (alebo ju odmietne)
5. INEA na diaľku skontroluje, či sieť WiFi4EU je zavedená a v prevádzke
• Platobný príkaz. Postup platby môže trvať do 60 dní.
• Začiatok trojročného monitorovania siete WiFi4EU

5.

Inštalácia

2. Príjemca vyberie firmu inštalujúcu sieť Wi-Fi na vykonanie práce.

5.

Inštalácia

3a. Firma inštalujúca sieť Wi-Fi zadá IBAN účtu (ak tak ešte neurobila)

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

3b. Firma inštalujúca sieť Wi-Fi oznámi IBAN účtu na účely platby od
príjemcu (formulár „Finančná identifikácia“ zaslaný na validáciu)

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

Firma inštalujúca sieť Wi-Fi zakóduje svoj bankový účet na portáli a určí
ho na úhradu platby za inštaláciu siete v danej obci
Agentúra INEA na základe IBANu a nedávneho výpisu z účtu alebo podobného
dokladu overí, či bankový účet patrí predmetnej organizácii.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-eu-funding-works/informationcontractors-and-beneficiaries/forms-contracts_en
Po overení bankového účtu firma inštalujúca sieť Wi-Fi dostane e-mail. Status sa
zobrazí aj na stránke Moja registrácia/bankový účet.
Firmy môžu zakódovať viacero bankových účtov
Platba sa neuskutoční, ak obec firmu nevybrala alebo bankový účet nie je
validovaný!
Kde?
Moja registrácia -> prejsť na bankový účet

5.

Inštalácia

3c. Firma inštalujúca sieť Wi-Fi môže začať vypĺňať správu o inštalácii
pre príjemcu

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

3d. Firma inštalujúca sieť Wi-Fi predloží správu o inštalácii (vybratý
formulár „Finančná identifikácia“ už musí byť validovaný)

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

4. Príjemca potvrdí správnosť správy o inštalácii (alebo ju odmietne)
Týmto krokom obec potvrdí, že inštalácia prebehla správne a zariadenie spĺňa
požiadavky stanovené v dohode o grante podpísanej s agentúrou INEA

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

4. Príjemca potvrdí správnosť správy o inštalácii (alebo ju odmietne)
Týmto krokom obec potvrdí, že inštalácia prebehla správne a zariadenie spĺňa
požiadavky stanovené v dohode o grante podpísanej s agentúrou INEA
- Inštalácia je dokončená a inštalovaná sieť začne fungovať do 18 mesiacov od
podpísania dohody o grante.
- Siete Wi-Fi by sa mali inštalovať v oblastiach, v ktorých ešte neexistuje žiadna
podobná možnosť bezplatného pripojenia Wi-Fi.
- Siete jasne zobrazujú vizuálnu totožnosť WiFi4EU vo verejných priestoroch
poskytujúcich pripojenie k internetu vďaka iniciatíve WiFi4EU.
- Sieť ponúka rýchlosť sťahovania minimálne 30 Mbps. Rýchlosť medziuzlovej
siete by mala minimálne zodpovedať rýchlosti pripojenia, ktorú obce používajú
na vlastné interné účely. Rýchlosť medziuzlového pripojenia dosahujúca 30 Mbps
by mala byť dosiahnutá najneskôr 18 mesiacov po podpísaní dohody o grante.
Pozri oddiel 6.2 výzvy a dohodu o grante (predovšetkým prílohu I k nej).
Platba sa neuskutoční, ak obec nepotvrdí inštaláciu.

5.

Inštalácia

Tlačidlo na
potvrdenie bude
pre obec k
dispozícii, keď
firma inštalujúca
sieť Wi-Fi
predloží správu
o inštalácii.

5.

Inštalácia

Po tom, ako obec inštaláciu
potvrdí, firma inštalujúca sieť
Wi-Fi dostane e-mail a
agentúra INEA skontroluje
spis a za predpokladu, že sieť
je nainštalovaná, v prevádzke
a spĺňa podmienky, uhradí
firme inštalujúcej sieť Wi-Fi
platbu do 60 dní.

5.

Inštalácia

5. INEA na diaľku skontroluje, či sieť WiFi4EU je zavedená a v
prevádzke
o Kód musí byť správne nainštalovaný v prihlasovacom portáli.
o Na sieť WiFi4EU sa pripojilo najmenej 10 používateľov.
o Vizuálna totožnosť WiFi4EU je v prihlasovacom portáli vhodne zobrazená
 INEA vydá príkaz na platbu firme inštalujúcej sieť Wi-Fi
• Lehota na platbu (60 dní) pozastavená po 7 dňoch bez kontroly na diaľku

 Začiatok trojročného monitorovania siete WiFi4EU

FAQ: 5.1 – 6.1

5.

Inštalácia

Technické požiadavky
Technické špecifikácie zariadení sú podrobne opísané v oddiele 6.2.2 výzvy, ako aj
v článku I.2 prílohy I k dohode o grante podpísanej medzi obcami a Komisiou.

FAQ: 9.X

5.

Inštalácia

Technické požiadavky
Príjemca musí zabezpečiť, aby každý prístupový bod:













podporoval súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie,
mal podporný cyklus dlhší ako 5 rokov,
mal stredný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov,
mal osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky
prístupové body každej siete WiFi4EU,
podporoval IEEE 802.1x,
spĺňal normu IEEE 802.11ac Wave I;
podporoval IEEE 802.11r,
podporoval IEEE 802.11k,
podporoval IEEE 802.11v,
dokázal zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu,
mal najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup),
spĺňal certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi
Alliance).

5.

Inštalácia

Povinnosti týkajúce sa poplatkov, reklamy a používania dát
1. Prístup koncových používateľov k sieti WiFi4EU musí byť bezplatný (to znamená
bez povinnosti uhradiť platbu, bez komerčnej reklamy a bez ďalšieho využitia
osobných údajov na komerčné účely).
2. Prístup sa koncovým používateľom musí poskytovať bez diskriminačných
podmienok, a to s ohľadom na potrebu zabezpečiť hladké fungovanie siete, a
najmä potrebu zabezpečiť spravodlivé rozdelenie kapacity medzi používateľov v
čase špičky.
3. Pravidelne sa môže vykonávať spracovanie údajov na štatistické a analytické
účely s cieľom podporovať, monitorovať alebo zlepšovať fungovanie sietí.
Osobné údaje sa musia anonymizovať v súlade s príslušnými vyhláseniami o
ochrane osobných údajov konkrétnej služby.

5.

Inštalácia

Pravidlá SSID
Fáza 1:
• Jeden spoločný SSID na celom území EÚ „WiFi4EU“.
• „Jedno tlačidlo na prístup na jedno kliknutie“ pre používateľov:
prihlasovací portál, bez hesla.
• Možnosť pridať pre príjemcu ďalší SSID na interné používanie (internet
vecí, zamestnanci atď.)
• Možnosť pridať ďalší SSID na zabezpečené pripojenie na miestnej úrovni

Phase 2:
• Ďalší zabezpečený spoločný SSID na zabezpečený a bezproblémový
prístup pre používateľov prostredníctvom únijnej služby autentifikácie
pre používateľov
 Jednoducho prístupné a bezpečné verejné siete WiFi4EU všade!

5.
Jediný systém autentifikácie
• Cieľ: poskytovať na celom území EÚ
jednoducho prístupné a bezpečné riešenie
autentifikácie WiFi.
• Predtrhová analýza spustená minulý rok so
zámerom analyzovať riešenia na trhu. Zistenie:
sú dostupné riešenia bez osobných údajov.
• Výzva – uverejnenie sa očakáva v druhom
štvrťroku 2019.
• Poradenské centrum (helpdesk)
poskytujúce podporu obciam pri rekonfigurácii

Inštalácia

Monitorovania
Pravidlá monitorovania
•

Sieť WiFi4EU sa monitoruje na diaľku počas troch rokov
• Obce sú povinné udržiavať sieť WiFi4EU v prevádzke počas troch rokov.
• Za údržbu sú zodpovedné obce. Sieť WiFi4EU by nemala byť nefunkčná viac ako 60 dní
do roka.
• Obce majú povinnosť prekonfigurovať sieť WiFi4EU tak, aby sa v druhej fáze pripájala na
jednotnú službu autentifikácie

•

Informácie o monitorovaní na diaľku
• Počet používateľov pripájajúcich sa každý deň na sieť WiFi4EU (za prístupový bod vo
fáze 2)
• Vizuálna totožnosť WiFi4EU je v prihlasovacom portáli vhodne zobrazená.
• Odhad rýchlosti pri jednotlivých používateľoch a oneskorenie pripojenia za sieť WiFi4EU
• Nezaznamenávajú sa žiadne osobné údaje

•
•
•

Automatické oznamy obciam po siedmich dňoch nefunkčnosti siete WiFi4EU alebo
ak nespĺňa podmienky
Začiatok postupu vymáhania finančných prostriedkov po 60 dňoch nefunkčnosti
siete WiFi4EU alebo ak nespĺňa podmienky
INEA môže počas daného trojročného obdobia vykonať dodatočné kontroly (na
diaľku alebo na mieste) a začať postup vymáhania a vrátenia prostriedkov, ak nie
sú splnené podmienky

BCOs

Úrady pre širokopásmové pripojenie ako
sprostredkovatelia

• Odpovedajú na otázky a žiadosti o
informácie
• Poskytujú odbornú prípravu a
podporu
• Pomáhajú obciam pochopiť
podmienky výzvy a objasniť ďalšie
kroky
• Pomáhajú koordinovať príslušné
subjekty
• Propagujú WiFi4EU a doplnkové
iniciatívy

Questions
V prípade otázok sa obráťte na Kontaktné centrum Europe Direct (EDCC)
• 00 800 6 7 8 9 10 11
• https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_sk

Ďakujeme Vám za
pozornosť!
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