Bezplatné vysokorychlostní připojení k internetu
pro obyvatele EU

WiFi4EU
Iniciativa WiFi4EU pomůže orgánům veřejného sektoru nabídnout vysokorychlostní připojení
k internetu pro místní komunity v centrech veřejného života (veřejných prostorách, veřejných
budovách, knihovnách, zdravotnických zařízeních apod.), které bude zdarma a bez diskriminačních
podmínek. To má přispět k pokrytí a digitálnímu začlenění i v odlehlých oblastech, posílení mobility a
podpoře využití digitálních služeb veřejného sektoru.
Projekty WiFi4EU budou financovány prostřednictvím grantů – voucherů (až 15 000 euro na
voucher). Žádosti o voucher mohou podávat orgány místní správy nebo jejich seskupení v jednom
nebo několika členských státech nebo zemích EHP, které se účastní programu CEF Telecom. Celkový
rozpočet iniciativy WiFi4EU na rok 2019 je vyčíslen na 51 milionů euro. Doba trvání akce je 18 měsíců.
Druhá výzva k podávání žádostí o voucher bude spuštěna během Q1/Q2 2019. V průběhu roku 2019
se chystají 1 až 2 výzvy. Registrace předcházející podání žádostí je možná na portálu WiFi4EU. Datum
zahájení samotné výzvy bude oznámeno – na portálu se bude zobrazovat čas zbývající do jejího
zahájení. Výzvy k předkládání žádostí se mohou za obce zúčastnit pouze obce samotné (nebo
rovnocenné subjekty místní správy) nebo jejich sdružení. Seznam subjektů způsobilých k účasti byl
dohodnut s orgány každého členského státu a je k dispozici online, aby si mohly obce a jejich sdružení
ověřit, zda se mohou zaregistrovat a zúčastnit.
Registrace úřadu (obce) by měla být co jednoduchá a uživatelsky přívětivá a vyžaduje minimum
informací od žadatelů. Při registraci obce nebudou muset předkládat detailní návrh projektu pro
instalaci WiFi. Doporučuje se, aby se na portálu registrovali i dodavatelé zařízení a popsali rozsah
poskytovaných služeb, zeměpisný rozsah, aby „municipalities“ mohly na portálu zjistit, jaký dodavatel
poskytuje takovou službu v jejich okolí. Po oficiálním zahájení výzvy budou obce předkládat žádosti o
voucher na stejném portálu. Aplikace na vygenerování voucheru je velmi jednoduchá skrze
jednoduchý online formulář.
Příjemce obstará WiFi zařízení potřebné pro poskytnutí přístupu k internetovému připojení
(bezdrátové připojení, router nebo ovladač) a odpovídající instalační služby pro prostředí dle svého
výběru. V rámci výzvy budou specifikovány zvláštní požadavky, které musí zařízení splňovat (více
v pracovním programu CEF Telecom 2019). Voucher bude pokrývat pouze náklady na pořízení,
zatímco provozní náklady, jako připojení k internetovému poskytovateli služeb, si bude hradit
příjemce z vlastních zdrojů. Voucher pokryje 100% uznatelných nákladů.
Příjemci budou mít 18 měsíců pro zakoupení, instalaci a zprovoznění svého místního Wi-Fi hotspotu.
Dodavatel i příjemce voucheru následně na portálu WiFi4EU potvrdí, že místní Wi-Fi hotspot je
nainstalován a zprovozněn. Po dokončení je voucher WiFi4EU převeden na dodavatele zařízení Wi-Fi,
který pak může požadovat zaplacení voucheru přímo přes portál WiFi4EU.
Webový portál WiFi4EU pro místní orgány veřejné správy a dodavatele zařízení Wi-Fi, jakož i pro
interní operace Komise bude podporovat procesy, které jsou základem systému voucherů WiFi4EU,
včetně jejich integrace s interními systémy (ABAC a ARES).
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Rozsah vývoje IT zahrnuje:
Rozvoj portálu WiFi4EU, včetně specializovaných podřízených sekcí pro místní veřejné správy
(registrace a použití), dodavatelů zařízení Wi-Fi (registrace a akreditace pro dodávku síťového
vybavení WiFi4EU), příjemců – místní orgány veřejné správy, kterým byl udělen voucher (výběr
dodavatelů zařízení Wi-Fi) a pro Komisi pro správu systému voucherů (výběr žadatelů, registrovaných
dodavatelů zařízení Wi-Fi, administrativní postupy, nástroje pro podávání zpráv, sledování instalací,
vedení voucheru a platby). Portál WiFi4EU bude k dispozici ve všech oficiálních jazycích EU.
Vypracování konkrétních žádostí, včetně těch pro dodavatele zařízení Wi-Fi, s cílem poskytnout
podrobné informace o instalaci a pro koncové uživatele bezplatných veřejných hotspotů WiFi4EU,
které usnadní přístup k síti a umožňují přizpůsobitelné vstupní stránky místních veřejných orgánů
nabízejících tuto službu.

Kritéria hodnocení výzev k předkládání návrhů:
Aby mohla být žádost považována za přípustnou, musí být:
-

-

Předložena včas: žádosti musí být podány během období otevření výzvy pro podání žádostí a
do konce její uzávěrky, jak je uvedeno pro jednotlivé výzvy. Žádosti budou odeslány
elektronicky prostřednictvím portálu WiFi4EU. Vybrány budou ty obce, které podají žádost
dříve. Rozhodující je datum a čas podání žádosti, ne registrace.
Kompletní: všechny požadované informace musí být předloženy do konce termínu výzvy.
Neúplné žádosti budou považovány za nepřípustné.

Opatření přijatá za účelem poskytování místní bezdrátové konektivity jsou způsobilá k získání
finančních prostředků, pokud:
1. Jsou implementovány subjektem veřejného sektoru, jak je uvedeno v bodu 1 článku 3
Směrnice EU 2016/2102, který je schopen plánovat a dohlížet na instalaci, a zároveň min.
po dobu 3 let zajistí financování provozních nákladů krytých nebo venkovních lokálních
bezdrátových přístupových bodů na veřejných prostorech;
2. Staví se na vysokorychlostním širokopásmovém připojení umožňujícím poskytování
kvalitních internetových zkušeností uživatelům, které:
a) je zdarma a bez diskriminačních podmínek, snadno přístupné, zabezpečené a
využívá nejnovější a nejlepší dostupné vybavení schopné poskytovat
vysokorychlostní připojení svým uživatelům;
b) podporuje přístup k inovativním digitálním službám, jako jsou služby
nabízené prostřednictvím infrastruktur digitálních služeb;
c) pro účely přístupnosti - poskytuje přístup ke službám alespoň v relevantním
jazyce dotyčného členského státu a pokud možno i v dalších oficiálních
jazycích institucí EU;
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d) je poskytováno v místě lokálního veřejného života, včetně venkovních
prostorů přístupných široké veřejnosti, které hrají významnou roli ve
veřejném životě místních komunit.
3. Používají společnou vizuální identitu, kterou má poskytovat Komise, a odkazují na
související online nástroje;
4. Respektují zásady technologické neutrality na úrovni „backhaulů“, účinně využívají
veřejných financí a schopnost přizpůsobit projekty nejlepším technologickým nabídkám;
5. Zavážou se k obstarání potřebného vybavení a/nebo souvisejících instalačních služeb
v souladu s platnými právními přepisy, aby se zajistilo, že projekty nebudou neoprávněně
narušovat hospodářskou soutěž.
„Žádosti kopírující stávající bezplatné soukromé nebo veřejné nabídky s podobnými
charakteristikami, včetně kvality, ve stejném veřejném prostoru nejsou způsobilé k financování.“
Aby se předešlo nepřiměřenému administrativnímu zatížení, a aby se vyloučila nutnost
poskytovat dohodu každému jednotlivému žadateli, členské státy se před začátkem výzvy
dohodly na kategoriích příjemců (orgány místní správy, nebo jejich sdružení).
Kritéria vyloučení:
Návrhy kopírující stávající bezplatné soukromé nebo veřejné nabídky s podobnými
charakteristikami, včetně kvality, ve stejném veřejném prostoru nejsou způsobilé pro získání
finančních prostředků.
Této duplicitě lze zabránit závazkem příjemců a společností zabývajících se instalací Wi-Fi, které
se účastní iniciativy WiFi4EU, že rozsah přístupových bodů financovaných v rámci této iniciativy
bude navržen tak, aby pokrýval primárně veřejné prostory a nepřekrýval by se s existujícími
soukromými nebo veřejnými nabídkami podobných charakteristik.

Kritéria výběru pro poskytnutí voucheru
Dostupný rozpočet bude rozdělen geograficky vyváženým způsobem mezi členské státy a země
EHP (evropský hospodářský prostor), které se účastní programu CEF Telecom. Bude přiděleno na
akce, které splňují podmínky stanovené v tomto oddíle, s přihlédnutím ke způsobilým žádostem
obdrženým při každé výzvě a na základě zásady „kdo dřív přijde, ten dřív má“, která je definována
jako pořadí podání, zaznamenané v informačním systému Komise.
Aby se zajistilo vyvážené geografické rozdělení financování, při výběru žádostí budou použity tato
kritéria:
1. Přidělení prostředků zahrnuje pouze způsobilé žádosti obdržené v rámci každé výzvy bez
ohledu na maximální a minimální hranici popsanou níže;
2. Každý orgán místní správy může využít jednoho voucheru po celou dobu trvání iniciativy;
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3. V každé výzvě k předkládání žádostí bude přiděleno minimálně 15 voucherů na členský stát
EU a zemí EHP, který se účastní programu CEF Telecom (pokud žadatelé v daném členském
státě EU nebo EHP podali způsobilou žádost);
4. Nejvýše 8 % z orientačního rozpočtu pro danou výzvu bude dostupné pro kterýkoliv členský
stát EU nebo zemi EHP.
5. Celková alokace prostředků v rámci každé výzvy se vztahuje na všechny členské státy nebo
země EHP účastnící se programu CEF Telecom, ze kterého jsou přijímány způsobilé žádosti.
Výzvy k WiFi4EU
2. Výzva k podání žádosti o grant/voucher
Q1/Q2 2019 – přesné datum bude zveřejněno. V této výzvě se počítá s rozdělením 3400
voucherů.
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