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1. TAUST JA PÕHJENDUSED  

 

Käesoleva konkursikutse üldine kontekst on määratletud Euroopa ühendamise rahastu 

raames telekommunikatsioonisektorile antavat rahalist abi käsitleva 2019. ja 2020. aasta 

muudetud tööprogrammi jaotistes 2.3.2 ja 4. 2019. ja 2020. aasta tööprogramm1 avaldati 

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti veebisaidi2 WiFi4EU leheküljel. Käesoleva 

taotlusvooru taust ja põhjendused on määratletud 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi 

jaotises 4.1.1.  

 

Käesoleva taotlusvooru raames antakse lihtsustatud toetust ühekordse maksena 

(„vautšer“).  

 

 

2. PRIORITEEDID JA EESMÄRGID 

 

2.1  Prioriteetsed tulemused 

 

Käesoleva taotlusvooruga seonduvad prioriteetsed tulemused on kindlaks määratud 2019. 

ja 2020. aasta tööprogrammi jaotises 4.1.2.3.  

 

Algatus „WiFi4EU“3 kujutab endast toetuskava selleks, et pakkuda kvaliteetset 

internetiühendust kohalikele elanikele ja külastajatele kohalikes avaliku elu keskustes.  

Selline tasuta ja diskrimineerivate tingimusteta kohalik traadita ühendus võiks aidata 

kaasa digilõhe vähendamisele, eriti kogukondades, mis on digikirjaoskuse kontekstis 

maha jäänud, sealhulgas maapiirkondades ja kaugetes asukohtades. 

See peaks parandama juurdepääsu internetipõhistele teenustele, mis suurendab kohalike 

kogukondade elukvaliteeti, hõlbustades juurdepääsu teenustele, näiteks seoses e-tervise 

                                                 
1 Komisjoni rakendusotsus C(2020) 1078 final 
2 https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
3 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et


2 

ja e-valitsusega, võimaldab luua uusi e-kaasatuse pakkumisi, näiteks arvuti- ja interneti 

kasutamise kursused, ning edendada kohalike väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate 

tegevust seoses digitaaltoodete ja -teenustega. 

 

2.2 Rahalise abiga seotud oodatavad tulemused 

 

Käesoleva taotlusvooruga seonduvad eeldatav kasu ja tulemused on kindlaks määratud 

2019.–2020. aasta tööprogrammi jaotises 4.1.2.3. Käesoleva taotlusvooru käigus 

kavatsetakse esialgu välja anda 947 vautšerit. 

 

 

3. AJAKAVA 
 

 

Taotlusvooru avamine 3. juuni 2020 (13.00.00 Kesk-Euroopa 

suveaja järgi) 

Taotlusvooru lõpp 4. juuni 2020 (17.00.00 Kesk-Euroopa 

suveaja järgi) 

Taotluste hindamine Juuni 2020 (esialgne) 

Euroopa ühendamise rahastu komiteega 

konsulteerimine 

Juuni-juuli 2020 (esialgne) 

Toetuse määramise otsuse vastuvõtmine Juuli 2020 (esialgne) 

Toetuslepingute ettevalmistamine ja 

sõlmimine 

Alates juulist 2020 (esialgne) 

 

 

4. EELARVE 

 

Algatuse „WiFi4EU“ käesoleva taotlusvooru raames jaotatav soovituslik summa on  

14 205 000 eurot. Iga vautšeriga eraldatakse ühekordse maksena 15 000 eurot. 

 

 

5. VASTUVÕETAVUSNÕUDED 

 

Neli vastuvõetavusnõuet on järgmised: 

 

1. Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt WiFi4EU portaali4 kaudu. 

 

2. Taotluste esitamiseks tuleb kasutada seda EU Logini kontot,5 mida kasutati 

omavalitsusüksuse registreerimiseks6. 

 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et 
5 Täiendavat teavet selle kohta, kuidas luua EU Logini konto, saab aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/cas  
6 On soovitav, et omavalitsusüksuse registreerimiseks kasutatud EU Logini konto luuakse linnapea / omavalitsusüksuse 

juhi / esindaja, st selle isikuga seotud e-posti aadressiga, kellel on volitused toetuslepingu allkirjastamiseks. Vt 

registreerimise kohta lisateavet korduma kippuvate küsimuste loetelust (https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/wifi4eu-kusimused-ja-vastused?lang=et).  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-kusimused-ja-vastused?lang=et
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-kusimused-ja-vastused?lang=et
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3. Taotlused peavad olema täielikud, st sisaldama loetaval kujul kaht järgmist tõendavat 

dokumenti, mis on üles laaditud WiFi4EU portaali: 

1. Esindaja (st linnapea / omavalitsusüksuse juht) tõend taotlemisõiguse kohta 

peab sisaldama selle isiku kehtiva isikutunnistuse/passi7 skaneeritud koopiat – 

(WiFi4EU portaalis nimega „dokument 1“) 

2. Esindaja ametisse nimetamise käskkirja või korralduse koopia (WiFi4EU 

portaalis nimega „dokument 2“) 

  

4. Taotlused tuleb esitada pärast taotlusvooru avamist ja enne lõpptähtaega, mis on 

esitatud jaotises 3.  

 

Taotlused, mis edastatakse ilma punktis 3 nimetatud kahe tõendava dokumendita, ei ole 

vastuvõetavad. 

 

Taotlused või taotluse osad, mis on edastatud e-kirjaga või paberkandjal, ei ole 

vastuvõetavad. 

 

Igal toetusesaajal on kogu algatuse vältel võimalik saada ainult üks vautšer, st eelmise 

WIFI4EU taotlusvooru raames vautšeri saanud omavalitsusüksuste taotlused ei ole 

vastuvõetavad.  

 

 

6. NÕUETELE VASTAVUSE KRITEERIUMID 

 

6.1  Toetuskõlblikud taotlejad 

 

Kooskõlas 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi sätetega võivad taotlusi esitada üksnes 

omavalitsusüksused või omavalitsusüksustest moodustatud liidud oma liikmete nimel, 

kusjuures sellised liikmed peavad olema asutatud kas ELi liikmesriigis, Islandil või 

Norras8. Taotlejad peavad olema kantud toetuskõlblike omavalitsusüksuste ja 

omavalitsusüksuste liitude loetellu,9 mis kehtib taotlusvooru käivitamise kuupäeval10.  

 

NB! Omavalitsusüksuste liidud võivad esitada taotlusi oma liikmete, st ühe või mitme 

omavalitsusüksuse nimel. Siiski ei saa vautšereid eraldada omavalitsusüksuste liitudele. 

Vautšerid antakse üksnes individuaalsetele omavalitsusüksustele. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 See vorm on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
8 Kooskõlas 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi jaotisega 5.3.1 võivad Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni riigid, 

mis on Euroopa Majanduspiirkonna liikmed, vastata konkursikutsele samade õiguste, kohustuste ja nõuetega nagu 

ELi liikmesriigidki, isegi kui neid ei ole sõnaselgelt nimetatud tööprogrammi tekstis.  
9  Vaata: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 
10 Euroopa ühendamise rahastu määruse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) 

nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse 

kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (EMPs kohaldatav tekst)) (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) artikli 9 punktis 1a märgitakse, et kui see on liigse halduskoormuse 

vältimiseks vajalik, eriti madala maksumusega toetuste puhul, võivad liikmesriigid anda nõusoleku ettepanekute 

kategooriale (omavalitsusüksused või omavalitsusüksuste liidud), mis on sätestatud 2019. ja 2020. aasta 

tööprogrammi jaotises 5.4, või on teavitanud komisjoni muul viisil.  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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Suurbritannia taotlejad:  

Pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumise lepingu11 jõustumist 1. veebruaril 2020, 

arvestades eelkõige selle artikli 127 lõiget 6 ning artikleid 137 ja 138, loetakse Euroopa 

Liidu liikmesriigis elavate füüsiliste isikute või seal asutatud juriidiliste isikute hulka 

Ühendkuningriigis elavad füüsilised isikud või seal asutatud juriidilised isikud. Seetõttu 

võivad Ühendkuningriigi residendid ja üksused käesoleval konkursil osaleda.  

 

 

Küprose taotlejad: 

Puhvertsoonis asuvates omavalitsusüksustes, mis piirnevad rohelise joonega või mida see 

joon läbib, paigaldatakse pääsupunktid (WiFi-seadmed) puhvertsooni, ja/või võimaluse 

korral Küprose valitsuse kontrolli all olevale alale. 

 

6.2  Rahastamiskõlblikud meetmed 

 

Algatuse „WiFi4EU“ eesmärk on toetada järgmisi meetmeid:  

 

1. mida rakendavad omavalitsusüksused, kes peavad kavandama ja kontrollima 

avalikus ruumis kohalike traadita side sise- ja välispääsupunktide paigaldamist ja 

kes peavad kohustuma:  

 

a) hoidma WiFi4EU võrku (võrke) toimivana kolme aasta jooksul alates ametilt 

kinnitava teate saamisest, nagu kirjeldatakse toetuslepingu artiklis 4.2;  

b) konfigureerima WiFi4EU võrgu(d) ümber, et ühendada need turvatud 

autentimis- ja seirelahendusega, järgides täielikult jaotises 6.2.1 sätestatud 

nõudeid; Turvatud autentimis- ja seirelahenduse eeldatav kasutuselevõtt 

toimub 2020. aasta jooksul. 

 

 2. mis põhinevad kiirel lairibaühendusel, mis tagab kasutajale kvaliteetse 

internetiühenduse, mis vastab järgmistele tingimustele: 

 

a) see on tasuta ja diskrimineerivate tingimusteta, kergesti juurdepääsetav ja 

kasutab kõige uuemaid ja paremaid olemasolevaid seadmeid, mis on 

suutelised pakkuma kasutajatele kiiret ühendust;  

b) toetab juurdepääsu innovaatilistele digitaalteenustele, nt digitaalteenuste 

taristute kaudu pakutavad teenused;  

c) pakub kättesaadavuse võimaldamise eesmärgil juurdepääsu teenustele 

vähemalt kõigis asjaomase liikmesriigi keeltes ja võimaluse korral teistes ELi 

ametlikes keeltes; 

d) seda pakutakse kohaliku elu avalikes keskustes, sealhulgas üldsusele avatud 

vabaõhuruumis, millel on kohaliku kogukonna jaoks tähtis roll. 

 

                                                 
11 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 

leping, vt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC# 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
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3. mis kasutavad ühtset visuaalset identiteeti, mida pakub komisjon (vt allpool jaotis 

11); 

 

4. millega võetakse kohustus korraldada hankemenetlus (või kasutada võrdväärset 

menetlust), et hankida vajalikud seadmed ja asjakohased paigaldamisteenused, 

kui seda nõutakse kooskõlas kohaldatava õigusega, ning paigaldada WiFi 

pääsupunktid piirkondades, kus ei pakuta veel samaväärset tasuta WiFi ühendust. 

 

WiFi4EU vautšerit võib kasutada mis tahes järgmise meetme rahastamiseks: 

a) täiesti uue avaliku WiFi võrgu paigaldamine; 

b) olemasoleva avaliku WiFi võrgu uuendamine;  

c) olemasoleva avaliku WiFi võrgu leviala laiendamine. 

 

6.2.1 WiFi4EU võrgu (võrkude) konfiguratsiooni ja ELi seirelahendusega ühendamise 

nõuded  

Kooskõlas allpool toodud neljanda lõiguga tagab toetusesaaja, et WiFi4EU vautšeriga 

rahastatud pääsupunktid edastavad ainult WiFi4EU SSIDi ja et täielikult kohaldatakse 

jaotises 6.2.4 sätestatud kohustusi. 

 

Toetusesaaja tagab, et WiFi4EU SSIDiga WiFi4EU võrk on avatud, mis tähendab, et 

sellega ühenduse loomiseks ei ole vaja mitte mingisugust autentimisteavet (näiteks 

salasõna sisestamist). Toetusesaaja tagab, et WiFi4EU SSIDiga WiFi4EU võrk kuvab 

ühenduse loonud kasutajale esmalt HTTPSi pääsulehte ja alles siis saab kasutaja luua 

internetiühenduse. 

 

Välja arvatud juhul, kui riigi õigusaktides on sätestatud teisiti ja see on kooskõlas ELi 

õigusega, ei eelda avaliku WiFi4EU SSIDi kaudu internetiühenduse loomine 

registreerimist ega autentimist pääsulehel ja ühenduse saamine peab olema võimalik ühe 

hiireklikiga pääsulehel.  

 

Toetusesaajal on lubatud edastada täiendavat SSIDi jaotises 6.2.1.2 osutatud turvaliste 

ühenduste jaoks alates esimese etapi algusest ja oma vastutusel. Toetusesaajal on lubatud 

edastada täiendavat SSIDi, tingimusel, et see on piiratud toetusesaaja sisekasutusega ega 

mõjuta ülemäära avalikkusele pakutava teenuse kvaliteeti. Mõlemal juhul eristab 

toetusesaaja sellise SSIDi sobilikul viisil avatud WiFi4EU SSIDist ja tagab, et täielikult 

kohaldatakse jaotistes 6.2.3 ja 6.2.4 sätestatud kohustusi. 

 

Nende juurdepääsupunktide puhul, mis ei ole rahastatud WiFi4EU vautšeriga, võib 

toetusesaaja samuti edastada WiFi4EU SSIDi (kas ainsa SSIDina või paralleelselt nende 

olemasoleva kohaliku SSIDiga). Toetusesaaja tagab, et vähemalt kõikide WiFi4EU 

SSIDiga ühenduse loonud lõppkasutajate puhul kohaldatakse täielikult jaotistes 6.2.3 ja 

6.2.4 sätestatud kohustusi. 

 

ELi seirelahendusega ühenduse puhul järgitakse kaheetapilist lähenemisviisi. 

 

6.2.1.1 Esimene etapp 

Kasutajate registreerimise, autentimise, õiguste andmise ja aruandluse eest 

vastutab iga toetusesaaja kooskõlas ELi ja siseriikliku õigusega.  

Toetusesaaja tagab, et WiFi4EU SSIDi pääsuleht on kooskõlas järgmiste 

nõuetega: 
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 WiFi4EU SSIDiga WiFi4EU võrk peab kasutama https pääsulehte, et 

liidestada see kasutajatega.  

 Pääsulehel kehtestatakse eelnevalt ühendatud kasutajate automaatse 

tuvastamise periood nii, et taasühendamisel pääsulehte enam ei näidata. 

Asjaomast perioodi tuleb automaatselt lähtestada iga päev kell 00.00 või 

vähemalt seadistada see maksimaalselt 12 tunniks; 

 HTTPSi pääsulehega seotud domeeninimi peab olema standardne (mitte-IDN 

ehk mitte rahvusvaheline domeeninimi), koosnedes tähemärkidest a kuni z, 

numbrimärkidest 0 kuni 9, sidekriipsust (-);  

 visuaalsed identsusandmed: pääsuleht peab sisaldama WiFi4EU visuaalset 

identiteeti12.  

 pääsuleht peab hõlmama jälituskoodi, et ametil oleks võimalik kaugseirata 

WiFi4EU võrku.  

 

Koodi installeerimise juhend on kättesaadav järgmise lingi kaudu: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 

Koodiga ei koguta mingeid isikuandmeid. See toimib nende kasutajate 

loendajana, kes loovad ühenduse WiFi4EU võrguga, laadib WiFi4EU visuaalse 

identiteedi ning kontrollib, kas seda kuvatakse õigesti; 

 

pääsulehel tuleb kuvada teadet vastutuse välistamise kohta, mis teavitab kasutajat 

selgelt sellest, et WiFi4EU on avatud avalik võrk. Teade peaks lisaks sisaldama 

ennetavaid soovitusi, mis on tavalised selliste võrkude kaudu internetiühenduse 

loomise korral. 

 

Toetusesaajal on õigus rajada eraldi WiFi4EU võrkusid, mida rahastatakse sama 

vautšeri abil, igal sellisel võrgul peab olema erinev domeeninimi ja erinev 

pääsuleht. Toetuslepingu artikli 9 sätete kohaselt peab WiFi4EU võrk olema 

aktiivne kolme aasta jooksul pärast seda, kui amet kinnitab kõik asjaomased 

WiFi4EU võrgud, mis on sama vautšeri abil rahastatud. 

 

Esimene etapp on rakendatav ajani, mil toetusesaaja saab teate selle kohta, et 

teine etapp on aktiveeritud. Pärast teate saamist on toetusesaajatel toetuslepingu 

artikli 9 kohaselt kohustus kohandada võrgu konfiguratsiooni vastavalt jaotises 

6.2.1 sätestatud nõuetele, kooskõlas teates osutatud üksikasjadega ja järgides seal 

märgitud ajakava. 

 

6.2.1.2  Teine etapp 

Hilisemas etapis rajatakse ELi tasandil turvatud autentimis- ja seiresüsteem ning 

võimalus selle ühendamiseks liidu struktuuriga.  

Toetuslepingu artiklis 9 on sätestatud, et kui turvatud autentimis- ja seirelahendus 

toimib, peab toetusesaaja konfigureerima oma WiFi4EU võrgud ümber, et 

ühendada need selle süsteemiga. See ümberkonfigureerimine hõlmab avatud 

WiFi4EU SSIDi säilitamist kasutades pääsulehte, WiFi4EU SSIDi lisamist 

turvalise ühenduse jaoks (kas asendades selle olemasoleva kohaliku turvalise 

                                                 
12 Kättesaadav järgmise lingi kaudu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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süsteemi ühtsega või lisades lihtsalt ühtse võrgunime kolmanda SSIDina) ning 

selle tagamist, et lahendus saab WiFi4EU võrkusid juurdepääsupunkti tasandil 

jälgida.  

WiFi4EU SSIDi ja kohaliku turvalist ühendust pakkuva SSID (kui see on olemas) 

kasutajate registreerimise ja autentimise ning kõigi SSIDide kasutajatele õiguste 

andmise ja nendega seotud aruandluse eest vastutab iga toetusesaaja ise kooskõlas 

ELi ja siseriikliku õigusega. 

 

6.2.2 Tehnilised nõuded WiFi4EU võrgu/võrkude WiFi seadmetele 

Toetusesaaja peab paigaldama sellise hulga pääsupunkte, millega kajastatakse vautšeri 

väärtust tema asjaomasel turul. Sõltuvalt sisemistest ja välistest pääsupunktidest tuleb 

igal juhul paigaldada neid järgmine miinimumarv: 

 

väliste pääsupunktide 

miinimumarv 

sisemiste pääsupunktide 

miinimumarv 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Toetusesaaja tagab, et iga pääsupunkt: 

 

 toetab samaaegse kahesüsteemsuse (2,4 Ghz–5 Ghz) kasutamist; 

 omab viiest aastast pikemat tugiteenuse perioodi; 

 tõrgete vaheline miinimumaeg on vähemalt viis aastat; 

 omab spetsiaalset ja keskset halduse ühtset kontaktpunkti iga WiFi4EU võrgu kõigi 

pääsupunktide jaoks;  

 toetab IEEE 802.1x; 

 järgib IEEE 802.11ac Wave I; 

 toetab IEEE 802.11r; 

 toetab IEEE 802.11k; 

 toetab IEEE 802.11v;  

 suudab teenindada vähemalt 50 samaaegset kasutajat, ilma et toimivus halveneks; 

 vähemalt 2x2 MIMO (Multiple-Input-Multiple-Output); 

 vastab HotSpot 2.0 spetsifikatsioonidele (WiFi Alliance’i sertifitseerimisprogramm 

Passpoint). 
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6.2.3 Nõuded teenuse kvaliteedile 

Tagamaks, et WiFi4EU rahastatud võrk oleks võimeline pakkuma kõrge kvaliteediga 

kasutajakogemust, peab toetusesaaja tellima piirkonna kiireima turul pakutava ühenduse, 

mille allalaadimiskiirus peab igal juhul olema vähemalt 30 Mbit/s. Toetusesaaja peab 

samuti tagama, et tagasiühenduse kiirus on samaväärne sellega, mida toetusesaaja 

kasutab oma siseühenduse vajadusteks, kui see on asjakohane.  

6.2.4 Kohustused seoses tasude, reklaami ja andmete kasutamisega  

1. Toetusesaaja tagab, et lõppkasutajale on WiFi4EU juurdepääs tasuta, st seda, et selle 

eest ei küsita tasu ei otsemakse ega üheski teises vormis, näiteks ärireklaamina või 

isikuandmete loovutamisena ärilisel otstarbel. 

2. Toetusesaaja tagab, et elektroonilise side võrgu operaatorid pakuvad lõppkasutajale 

juurdepääsu ilma diskrimineerimiseta, st ilma et see piiraks niisuguste piirangute 

kohaldamist, mis on nõutavad liidu õiguse kohaselt või liidu õigusele vastava riigisisese 

õiguse kohaselt, ning arvestades vajadust tagada võrgu tõrgeteta toimimine ning eelkõige 

vajadust tagada tippkoormuse ajavõimsuse jaotamine kasutajate vahel. 

3. Lubatud on andmete töötlemine statistilisel või analüütilisel eesmärgil selleks, et 

edendada, seirata või parandada võrkude funktsioneerimist. Mis tahes sel eesmärgil 

isikuandmete töötlemine või säilitamine peab olema nõuetekohaselt anonüümne ja 

kooskõlas asjakohase konkreetse privaatsuspoliitikaga. 

 

6.3 Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriumid 

 

Taotleja jäetakse projektikonkursil osalemisest kõrvale, kui ta on ühes finantsmääruse13 

artiklis 136 sätestatud olukordadest. Sellest tulenevalt palutakse taotlejal anda WiFi4EU 

portaalis allkiri kirjalikule kinnitusele. Samuti on portaalis ära toodud link 

finantsmääruse artiklis 136 esitatud kõrvalejätmist põhjustavate olukordade loetelule.  

 

 

7. VALIKUPROTSESS14 

 

Vautšerid jagatakse taotluste laekumise järjekorras, kasutades edukalt esitatud taotluste 

puhul WiFi4EU portaalis registreeritud elektroonilist ajatemplit. Ajatempel määratakse 

kindlaks taotluse kättesaamisel keskserveri poolt, toetudes keskserveri kellale Kesk-

Euroopa (suve-)aja (Brüsseli aja) järgi.  

 

Lisaks, et järgida rahastamisel geograafilise tasakaalu põhimõtet, jagatakse käesoleva 

taotlusvooru raames välja minimaalselt 15 vautšerit liikmesriigi ja EMP riigi (Island ja 

Norra) kohta, tingimusel, et nendest riikidest on saadud piisav arv taotlusi. 

 

Arvestage, et vautšerid jagatakse välja eelarvevahendite piires (st üks riik ei saa saada 

rohkem vautšereid, kui eelarves on võimalik pakkuda).  

                                                 
13 Määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega 

muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) 

nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse 

kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, vt https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/et/TXT/?uri=CELEX:32018R1046 
14 Vt 2019. ja 2020. aasta tööprogrammi 3. lisa. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/et/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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Võidakse koostada reservnimekiri piiratud hulga taotlejatega igast toetuskõlblikust riigist 

ning see lisatakse toetuse määramist käsitlevale komisjoni otsusele. Juhul kui 

eelarvevahendid tehakse kättesaadavaks pärast toetuse määramise otsuse avaldamist, 

võib taotlusi valida reservnimekirjast. Selleks järgitakse reservnimekirjast valimise puhul 

ülalpool nimetatud kriteeriume. Reservnimekiri kehtib üksnes käesoleva taotlusvooru 

puhul ning reservnimekirjas registreeritud taotlejaid teavitatakse juhtumipõhiselt.  

 

8. VASTAVUS EL ÕIGUSALLIKALE 

 

Kooskõlas Euroopa ühendamise rahastu määruse artikliga 23 rahastatakse üksnes neid 

meetmeid, mis on kooskõlas liidu õigusega.  

 

9. FINANTSSÄTTED 

 

9.1  Toetuse vorm 

 

Toetust antakse 15 000 euro suuruse ühekordse maksena. Ühekordne toetus makstakse 

välja juhul, kui kogu meede on nõuetekohaselt rakendatud. 

 

9.2  Maksmise kord 

 

Vastavalt toetuslepingu tingimustele makstakse vautšeri eest WiFi paigaldusettevõtjale, 

kui paigaldus on saanud kinnituse, et see on toimiv vastavalt toetuslepingu sätetele. 

Makse tehakse niipea kui võimalik maksimaalselt 60 päeva jooksul WiFi 

paigaldusettevõtte poolt WiFi4EU portaalis osutatud pangakontole. Pange tähele, et WiFi 

paigaldusettevõte peab kehtiva ja loetava kontoteatise või samaväärse dokumendi 

WiFi4EU portaali üles laadima. 

 

Toetusesaaja kohustuste täitmata jätmine seoses järgmiste kohustustega: 

 

a) järgida nõuet hoida WiFi paigaldus aktiivsena kolme aasta jooksul;  

b) konfigureerida WiFi4EU võrgu(d) ümber, et ühendada see/need turvatud 

autentimis- ja seirelahendusega, järgides täielikult jaotises 6.2.1 sätestatud 

nõudeid; 

võib viia toetusesaajale makstud ühekordse maksesumma tagasi nõudmiseni. 

  

Amet ei sekku toetusesaaja ja WiFi paigaldusettevõtte vahelistesse lepingulistesse 

suhetesse. 

 

9.3 Muud finantskaalutlused 

 

9.3.1  Mittekumuleeruv toetus 

 

Igale meetmele võib anda ELi eelarvest ainult ühe toetuse. Mingil juhul ei rahastata 

samasid kulusid liidu eelarvest kaks korda. 

  

9.3.2 Tagasiulatuva jõu puudumine 

Toetusi ei tohi anda juba toetuslepingu jõustumiskuupäevaks lõpule viidud meetmetele 

tagasiulatuvalt. 
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10. TOETUSLEPING 

 

Edukas omavalitsusüksus kutsutakse Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusametisse, et 

allkirjastada toetusleping, mis sätestab vääringuna euro ja üksikasjalikud 

rahastamistingimused. Tõhusa haldusmenetluse huvides eeldatakse, et 

omavalitsusüksused allkirjastavad toetuslepingu 7 päeva jooksul alates käesoleva kutse 

saamisest. Kui toetuslepingut ühe kuu jooksul ei allkirjastata, võidakse 

allkirjastamismenetlus tühistada ning pakkumise võib esitada mõnele teisele 

reservnimekirjas olevale omavalitsusüksusele. Standardne näidistoetusleping on 

kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes ja selle üle läbirääkimisi ei toimu15.  

 

On tungivalt soovitav, et esindaja (linnapea, omavalitsusüksuse juht) allkirjastab 

toetuslepingu. Kui esindaja soovib siiski määrata mõne teise isiku, et see allkirjastaks 

toetuslepingu (st nn volitatud isik), siis tuleb hiljemalt toetuslepingu allkirjastamise ajaks 

WiFi4EU portaalis üles laadida järgmised täiendavad dokumendid:   

 

1. Volitatud isiku vorm16 - WiFi4EU portaalis nimega „dokument 3“   

 2. Volitatud isiku kehtiv isikutunnistus/pass - WiFi4EU portaalis nimega 

   „dokument 4“.  

 

Pange tähele, et volitatud isik ei saa toetuslepingut allkirjastada, kui ta ei ole selleks 

loonud oma EU Logini17 kontot.  

 

 

11.  REKLAAM 
 

Eeskirjad seoses toetusesaaja visuaalse identiteedi avalikustamismeetmetega seonduvalt 

algatusega „WiFi4EU“ on kättesaadavad Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 

veebisaidi WiFi4EU leheküljel: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

 

12.  TAOTLEJATE TEAVITAMINE JA ESITAMISMENETLUS  

 

12.1  Taotlejate teavitamine 

 

Kasulik teave käesoleva taotlusvooru kohta (st toetuslepingu näidis, 2019. ja 2020. aasta 

tööprogramm) on kättesaadav Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti veebisaidi 

WiFi4EU leheküljel aadressil: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu. 

 

Taotlejatel soovitatakse käia kuni taotluste esitamise lõpptähtajani korrapäraselt sellel 

veebisaidil, samuti vaadata INEA Twitteri voogu (@inea_eu). 

 

                                                 
15 Toetuslepingu näidis on kättesaadav aadressil  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 See vorm on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
17 Täiendavat teavet selle kohta, kuidas luua EU Logini konto, saab aadressil: https://webgate.ec.europa.eu/cas 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://webgate.ec.europa.eu/cas


11 

Kõik taotlusvooruga seotud küsimused tuleb suunata konkursi kasutajatoele, mille 

kontaktandmed on kättesaadavad WiFi4EU portaali18 sirvides iga lehe allservas. 

Vastused edastab kasutajatugi otse e-kirja aadressile, millelt küsimus välja saadeti.  

 

Sagedasemate küsimuste vastused võidakse avaldada korduma kippuvate küsimuste 

loetelus, mis on kättesaadav digitaalse ühtse turu veebisaidil19 ning on kättesaadav ka 

taotlusvooru veebisaidi kaudu. 

 

12.2  Esitamismenetlus 

 

Taotluseid saab esitada üksnes elektrooniliselt, ja selle tingimus on, et WiFi4EU portaali 

laaditakse üles nõutud tõendavad dokumendid, kasutades seda EU Logini kontot, mida 

kasutati omavalitsusüksus portaalis registreerimiseks. Lisaks sellele tuleb taotlused 

esitada pärast taotlusvooru avamist 3. juunil 2020 kell 13.00.00 Kesk-Euroopa suveaja 

(Brüsseli suveaja) järgi ja enne taotlusvooru lõpptähtaega 4. juunil 2020 kell 17.00.00 

Kesk-Euroopa suveaja (Brüsseli suveaja) järgi. Taotlusi aktsepteeritakse kõigis ELi 

ametlikes keeltes.  

 

Taotleja võib taotluse esitamise nuppu vajutada igal ajal. Siiski lükatakse automaatselt 

tagasi kõik katsed esitada taotlust enne taotlusvooru ametlikku algust keskserveri kella 

järgi. Taotlejat teavitatakse sellest viivitamata ja ta saab hiljem uuesti proovida. Taotlejat 

teavitatakse, kui tema taotlus on pärast taotlusvooru avamist edukalt esitatud. 

 

Vaata ka jaotis 6 ülalpool seoses tõendavate dokumentide esitamise nõuetega.  

 

Taotlejatele teatatakse valikumenetluse tulemustest individuaalselt ja õigeaegselt.  

  

 

13. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE 

 

Mis tahes konkursikutsele vastamine toob endaga kaasa isikuandmete (nt nimi ja aadress) 

kogumise ja töötlemise WiFi4EU portaali kaudu. Asjaomaseid andmeid töödeldakse 

kooskõlas kohaldatava õigusega.  

 

Kui ei ole märgitud teisiti, siis töödeldakse küsimusi ja mis tahes nõutud isikuandmeid 

üksnes eesmärgil jagada antavaid vautšereid kooskõlas konkursikutse tingimustega ning 

eduka taotlemise korral taotluste haldamise eesmärgist lähtuvalt. Taotluses esitatud 

isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, andmesubjekti ametiseisund 

organisatsioonis, isikutunnistus/pass), töödeldakse määruses (EL) 2018/172520 sätestatud 

piirides ning ainult põhjendatud teadmisvajaduse alusel. 

 

Ainuke vastutav töötleja on sidevõrkude, sisu ja tehnoloogia peadirektoraat. 

 

Taotleja isikuandmete töötlemisega seotud üksikasjad on kättesaadavad WiFi4EU 

portaali kodulehe privaatsuspoliitika rubriigis. 

 

Taotleja isikuandmed võidakse registreerida komisjoni poolt loodud varajase avastamise 

ja kõrvalejätmise süsteemis (EDES), kui toetusesaaja on mõnes olukorras, mida on 

                                                 
18 Vt https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et 
19 Vt https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-kusimused-ja-vastused?lang=et 
20 Vt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-kusimused-ja-vastused?lang=et
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nimetatud määruse (EL, Euratom) 2018/104621 artiklites136 ja 141. Täiendava teabe 

leiate WiFi4EU isikuandmete kaitse põhimõtetest. https://ec.europa.eu/digital-single-

market/news-redirect/624124.  

 

 

                                                 
21 Vt https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124

