Zbirka vprašanj in odgovorov v zvezi s tematiko WiFi4EU
Ali se je potrebno pred prijavo predhodno identificirati pri (PADOR številka - Potential Applicant
Data On-Line Registration, to je baza podatkov za organizacije, ki se lahko prijavijo za dotacije iz
naslova EuropeAid) Evropski komisiji ?
Oziroma kakšen način prijave bo vzpostavljen (bo dovolj davčna številka subjekta (upravičencaobčine) ?
Zainteresirane občine bodo lahko na portalu, ki bo vzpostavljen za namen prijave sodelovanja na
projekt WiFi4EU, prijavile osnovne podatke o svoji kontaktni osebi in druge splošne kontaktne podatke.
Seznam subjektov-občin, ki so upravičeni do vloge, temelji na ravni lokalnih upravnih enot 2 (LAU 2Local Administrative Units 2, prej raven NUTS 5), kot jih je opredelil Eurostat. Ta seznam so predhodno
pregledale države članice. Slovenija je na seznam uvrstila vseh 212 občin v Sloveniji. Ko je seznam
določen za vsako državo članico, bodo ti seznami javno dostopni za občine ali njihova združenja, da
preverijo, ali so upravičeni do registracije / uporabe.
Občine ne bodo dolžne predložiti nobene uradne kode za prepoznavanje sebe (kot je DDV ali PADOR)
med registracijo ali prijavo preko spletne strani.
Bo vrednost kupona-vavčerja (v nadaljevanju bona) za vse države EU enaka ?
Službe Evropske Komisije nameravajo poenostaviti razumevanje in sodelovanje pri WiFi4EU pobudi,
hkrati pa upravičencem zagotavljati pomemben finančni prispevek za vzpostavitev lokalnega omrežja
WiFi. S tem ciljem je predviden skupni znesek bona. To bo potrjeno pred javnim razpisom - prvi klic
(first call).
Koliko bonov lahko posamezna občina pridobi ?
Kot je navedeno v spremenjenem WP 2017 CEF (delovnem programu CEF za 2017), vsaka občina lahko
pridobi oz. koristi samo en bon za celotno trajanje pobude.
Ali mora imeti zainteresirana občina razdelan načrt vzpostavitve WiFi omrežja v dotični občini ?
To ni potrebno. Za registracijo in uporabo bona v času prijave niso potrebni podrobni načrti
vzpostavitve WiFi v dotični Občini.
Ali mora občina ob prijavi imeti že pridobljen projektantski predračun za vzpostavitev WiFi omrežja
?
Podobno kot zgoraj, za prijavo občine za bon to ni potrebno. Kot je navedeno v spremenjeni WP 2017
CEF, bo veljavnost bonov omejena na 1.5 leta od datuma, ko ga bo izdala Evropska Komisija.
Upravičenec - občina mora zagotoviti, da bo projekt vzpostavitve WiFi končan in da se začne
obratovanje v roku 1.5 let po tem, ko je dobil bon za WiFi4EU. Upravičenec – občina torej lahko v tem
času določi svoj projekt, sproži nabavo opreme in zaključi namestitev.
Ali moramo imeti izbranega izvajalca za vzpostavitev WiFi ter prenos bona na izvajalca?
Podobno kot zgoraj, za prijavo za bon to ni potrebno. Kot je navedeno v spremenjeni WP 2017 CEF, bo
veljavnost kuponov omejena na 1.5 leta od datuma, ko ga bo izdala Evropska Komisija. Upravičenec občina mora zagotoviti, da bo projekt vzpostavitve WiFi končan in da se začne obratovanje v roku 1.5
let po tem, ko je dobil bon za WiFi4EU. Upravičenec – občina torej lahko v tem času določi svoj projekt,
sproži nabavo opreme in zaključi namestitev.

Ali bo neposredno poplačilo stroškov dobavitelju - izvajalcu izvedeno s strani EU ali s strani lokalne
skupnosti - občine ?
Plačilo bona bo s strani Evropske Komisije izvedeno neposredno dobavitelju - izvajalcu WiFi omrežja,
ki je sklenil pogodbo z upravičencem - občino. V ta namen se morajo dobavitelji - izvajalci registrirati
na portalu WiFi4EU in navesti njihove podatke (vključno s podatki o bančnem računu). Plačilo bo
opravljeno ob potrditvi namestitve opreme za WiFi s strani dobavitelja in upravičenca ter s
preverjanjem, ali lokalno omrežje dejansko deluje (daljinsko spremljanje). Upoštevajte, da upravičenec
lahko uporabi bon WiFi4EU tudi za delno financiranje projekta višje vrednosti. Plačila dobavitelju, ki
presegajo vrednost bona, in niso več predmet sofinanciranja WiFi omrežja z bonom, opredelita v
pogodbi med dobaviteljem in upravičencem.
Ali bo seznam dostopnih točk iz naslova projekta WiFi4EU javno viden ?
Vse financirane lokalne točke WiFi4EU bodo objavljene na spletni strani pobude za WiFi4EU.
Ali obstajajo kakšne informacije o obliki, v kateri bodo podatki objavljeni ?
Podatki o WiFi točkah iz naslova pobude WiFi4EU bodo objavljeni na spletu, trenutno je predvideno,
da bodo kot del interaktivnega zemljevida.
Ali bodo na voljo le informacije o lokacijah teh vozlišč ali pa bodo na voljo tudi druge informacije
(npr. pokritost, usmerjenost antene ...) ?
Trenutno so predvidene lokacije WiFi točk, druge informacije trenutno niso predvidene za objavo.

