EK novosti, 15. listopada 2018.
EU pomaže Italiji nakon smrtonosnih poplava
Koordinacijski centar za odgovor na krizne situacije Europske komisije neprestano je u kontaktu s
talijanskim tijelima kako bi ponudio pomoć EU-a zbog teških poplava koje su pogodile više dijelova
Italije. Na zahtjev nacionalnih tijela za pogođena područja na Siciliji i u Venetu aktivirana je EU-ova
služba satelitskog kartiranja Copernicus. Povjerenik Stylianides danas se u Bruxellesu sastao s
Agostinom Miozzom, ravnateljem Ureda za promidžbu i integraciju nacionalne službe talijanskog
Odjela za civilnu zaštitu, kako bi razgovarali o aktualnoj kriznoj situaciji u Italiji. „U ovom teškom
trenutku solidarni smo s talijanskim narodom i nadležnim tijelima. U mislima smo sa žrtvama i svima
koje su pogodile smrtonosne poplave te hitnim službama koje neumorno rade na terenu. EU je
mobilizirao svoju službu za satelitsko kartiranje kako bi pomogao nacionalnim tijelima. Spremni smo
ponuditi daljnju pomoć ako se to od nas zatraži“, izjavio je povjerenik za humanitarnu pomoć i
upravljanje krizama Stylianides. Dostupne su fotografije Koordinacijskog centra Komisije za odgovor
na krizne situacije, videozapis o EU-ovu programu Copernicus i informativni članak o EU-ovu centru
za krizne situacije.
WiFi4EU: od 7. studenoga općine u EU-u mogu se prijaviti za besplatne pristupne točke za Wi-Fi na
javnim mjestima
Komisija će 7. studenoga 2018. u 13 sati (po srednjoeuropskom vremenu) pokrenuti poziv za
podnošenje prijava za program WiFi4EU. Poziv, koji je otvoren općinama ili skupinama općina u EUu, bit će otvoren do 9. studenoga 2018. u 17 sati (po srednjoeuropskom vremenu). Za maksimalno
8000 općina iz cijelog EU-a do 2020. na raspolaganju je 120 milijuna eura. Da bi se olakšala obrada
vrlo velikog broja prijava iz cijele Europe, postupak prijave je jednostavan i u potpunosti se obavlja
putem interneta.
Nakon registracije na namjenskom portalu za WiFi4EU općine će se putem interneta jednim klikom
moći prijaviti za vaučer iz programa WiFi4EU u vrijednosti od 15 000 eura. Dosad se na portalu
registrirala svaka peta općina u EU-u.
Općine koje se još uvijek nisu registrirale, a žele se prijaviti za vaučer, mogu to učiniti prije početka
poziva 7. studenoga. Vaučer omogućuje uspostavu pristupnih točki za Wi-Fi na javnim mjestima,
primjerice u gradskim vijećnicama, javnim knjižnicama, muzejima, javnim parkovima i trgovima.
Komisija će projekte odabirati po redoslijedu prijave. U predstojećem će pozivu prvih 2800 općina
dobiti vaučer za WiFi4EU, pri čemu se svakoj državi članici EU-a jamči najmanje 15 vaučera.
Tijekom sljedeće dvije godine bit će objavljena još tri poziva za WiFi4EU, otprilike jedan svakih šest
mjeseci. Mreže koje se financiraju iz programa WiFi4EU bit će besplatne, na njima neće biti
oglašavanja i neće se prikupljati osobni podaci. Sredstva će se odobriti mrežama kojima se ne
dupliciraju postojeće besplatne privatne ili javne ponude slične kvalitete. Dodatne informacije
dostupne su na internetu, u informativnom članku i u videozapisu.
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