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(WiFi4EU-2020-1) 

 

 

 

1. KONTEXT A ODÔVODNENIE  

 

Všeobecný kontext tejto výzvy na predkladanie žiadostí je definovaný v oddieloch 2.3.2 

a 4 zmeneného pracovného programu na roky 2019 – 2020 v oblasti finančnej pomoci z 

Nástroja na prepájanie Európy (NPE) – sektor telekomunikácií (pracovný program na 

roky 2019 – 2020)1 publikovaného na stránke WiFi4EU na webovej lokalite INEA2. 

Kontext a odôvodnenie tejto výzvy na predkladanie žiadostí sú definované v oddiele 

4.1.1 pracovného programu na roky 2019 – 2020.  

 

Na účely tejto výzvy sa poskytne zjednodušený grant vo forme jednorazovej sumy 

(„poukaz“).  

 

 

2. PRIORITY A CIELE 

 

2.1.  Prioritné výsledky 

 

Prioritné výsledky tejto výzvy na predkladanie žiadostí sú definované v oddiele 4.1.2.3 

pracovného programu na roky 2019 – 2020.  

 

Program WiFi4EU3 je systémom podpory na poskytovanie kvalitného prístupu k 

internetu miestnym obyvateľom a návštevníkom v centrách miestneho verejného života.  

Takéto miestne bezdrôtové pripojenie, ktoré je bezplatné a bez diskriminačných 

podmienok, by malo prispieť k preklenutiu digitálnej priepasti, najmä v komunitách, 

ktoré zaostávajú v oblasti digitálnej gramotnosti, a to aj vo vidieckych oblastiach a na 

vzdialených miestach. 

                                                 
1  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 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-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk


2 

Malo by ďalej zlepšovať prístup k službám online, ktoré zvyšujú kvalitu života v 

miestnych komunitách tým, že uľahčujú prístup k službám, napríklad elektronické 

zdravotníctvo a elektronická verejná správa, umožňujú vytváranie nových ponúk 

digitálneho začleňovania, napríklad kurzy používania počítača a internetu, a podporujú 

rozvoj miestnych malých a stredných podnikov, ktoré inovujú digitálne produkty a 

služby. 

 

2.2. Očakávané výsledky finančnej pomoci 

 

Prínosy a očakávané výsledky tejto výzvy na predkladanie žiadostí sú definované v 

oddiele 4.1.2.3 pracovného programu na roky 2019 – 2020. Orientačný počet poukazov, 

ktorý sa má v rámci tejto výzvy udeliť, je 947. 

 

 

3. ČASOVÝ HARMONOGRAM 

 

 

Otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí 3. jún 2020 (13:00:00 SELČ) 

Uzavretie výzvy na predkladanie žiadostí 4. jún 2020  (17:00:00 SELČ) 

Hodnotenie žiadostí jún 2020  (orientačne) 

Konzultácie s výborom NPE jún – júl 2020  (orientačne) 

Prijatie rozhodnutia o výbere júl 2020  (orientačne) 

Príprava a podpis dohôd o grante od júla 2020 (orientačne) 

 

 

4. ROZPOČET 

 

Orientačná suma, ktorá sa má prideliť na základe tejto výzvy na predkladanie žiadostí do 

programu WiFi4EU je 14 205 000 EUR. Výška sumy každého poukazu, ktorý sa má 

prideliť, predstavuje 15 000 EUR vo forme jednorazovej platby. 

 

 

5. POŽIADAVKY PRIJATEĽNOSTI ŽIADOSTÍ 

 

Existujú štyri požiadavky prijateľnosti žiadosti, a to: 

 

1. Žiadosti sa musia predkladať elektronicky prostredníctvom portálu WiFi4EU4. 

 

2. Žiadosti sa musia predkladať pomocou účtu EU Login5 prepojeného s registráciou 

obce6. 

                                                 
4  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk 
5  Viac informácií o tom, ako si založiť účet v službe EULogin, nájdete na https://webgate.ec.europa.eu/cas 
6  Odporúča sa založiť účet EU Login na zaregistrovanie obce s použitím menovitej e-mailovej adresy 

primátora/starostu/právneho zástupcu, t. j. osoby s kompetenciou podpísať dohodu o grante. Viac informácií o tom, 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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3. Žiadosti musia byť úplné, t. j. na portál WiFi4EU sa musia v čitateľnej podobe nahrať 

aj tieto dva podporné dokumenty: 

1. Doklad o súhlase právneho zástupcu (t. j. primátora/starostu), ktorý musí 

obsahovať naskenovanú snímku dokladu totožnosti/pasu danej osoby7 (na 

portáli Wifi4EU označený ako „Dokument 1“)   

2. Kópiu menovacej listiny právneho zástupcu (na portáli WiFi4EU označená ako 

„Dokument 2“)   

  

4. Žiadosti musia byť predložené po otvorení výzvy a pred jej uzávierkou, ktoré sú 

uvedené v oddiele 3.  

 

Žiadosti podané bez dvoch podporných dokumentov uvedených v časti 3 nebudú 

prijateľné.   

 

Žiadosti alebo časť(-ti) žiadostí podané e-mailom alebo v tlačenej podobe nebudú 

prijateľné. 

 

Každý príjemca môže počas celého trvania programu dostať len jeden poukaz, t. j. 

žiadosti obcí, ktorým boli udelené poukazy v prechádzajúcej výzve na predkladanie 

žiadostí pri WiFi4EU nebudú prijateľné.  

 

 

6. KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI 

 

6.1.  Oprávnení žiadatelia 

 

V súlade s pracovným programom na roky 2019 – 2020 môže žiadosti predložiť iba obec 

alebo združenie založené obcami v mene svojich členov so sídlom buď v členskom štáte 

EÚ, na Islande alebo v Nórsku.8 Žiadatelia musia byť zaradení do zoznamu9 

oprávnených obcí a združení obcí zostaveného k dátumu spustenia výzvy10.  

 

Poznámka: Združenia obcí môžu predkladať žiadosti v mene svojich členov, t. j. jednej 

alebo viacerých obcí. Združenia obcí však nemôžu byť príjemcami poukazov. Využívať 

poukaz môžu len jednotlivé obce.   

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
koho a ako treba zaregistrovať nájdete v rubrike často kladené otázky https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/wifi4eu-otazky-odpovede?lang=sk)  
7  Príslušný formulár je k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 
8  V súlade s oddielom 5.3.1 pracovného programu na roky 2019 – 2020 sa na výzve na predkladanie žiadostí môžu 

zúčastňovať krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho 

priestoru (EHP), aj keď nie sú výslovne uvedené v znení pracovného programu, s rovnakými právami, 

povinnosťami a požiadavkami ako platia pre členské štáty EÚ 
9  Pozri: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 

10  V článku 9, ods. 1a nariadenia o NPE [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. 

decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa 

nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010 (Text s významom pre EHP) (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316)] sa uvádza, že s cieľom zabrániť neprimeranej administratívnej 

záťaži a eliminovať potrebu schváliť každú žiadosť sa pred zverejnením výzvy príslušný členský štát dohodol na 

kategóriách príjemcov (obce alebo združenia založené obcami) uvedených v oddiele 5.4 pracovného programu 

na roky 2019 – 2020, alebo o tom inak oboznámil Komisiu 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-otazky-odpovede?lang=sk
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-otazky-odpovede?lang=sk
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
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Pre britských žiadateľov:  

Odkazy na fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú pobyt alebo sú usadené v 

členskom štáte Európskej únie, sa po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení medzi 

EÚ a Spojeným kráľovstvom11 1. februára 2020, a najmä ustanovení jej článku 127 ods. 

6 a článkov 137 a 138 chápu tak, že zahŕňajú aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré 

majú pobyt alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve. Osoby s pobytom v Spojenom 

kráľovstve a subjekty zo Spojeného kráľovstva sú preto oprávnené zúčastniť sa na tejto 

výzve.  

 

 

Pre cyperských žiadateľov: 

V prípade obcí v nárazníkovej zóne, vyznačenej zelenou líniou a/alebo cez ktoré 

prechádza, sa prístupové body (zariadenia Wi-Fi) musia nainštalovať buď v nárazníkovej 

zóne a/alebo prípade v oblasti pod kontrolou cyperskej vlády. 

 

6.2.  Oprávnené akcie 

 

Cieľom programu WiFi4EU je poskytnúť podporu pre akcie, ktoré:  

 

1. realizujú obce, ktoré musia plánovať a dohliadať na inštaláciu vnútorných alebo 

vonkajších miestnych bezdrôtových prístupových bodov na verejných 

priestranstvách, a ktoré sa musia zaviazať, že:  

 

a) budú udržiavať sieť(-te) WiFi4EU plne funkčnú(-é) počas troch rokov od 

dátumu, keď dostanú od agentúry potvrdenie podľa článku 4.2 dohody o 

grante;  

b) prekonfigurujú sieť(-e) WiFi4EU s cieľom pripojiť ju (ich) na zabezpečené 

overovacie a monitorovacie riešenie v úplnom súlade s požiadavkami 

stanovenými v časti 6.2.1. Predpokladá sa, že zabezpečené overovacie a 

monitorovacie riešenie sa zavedie v roku 2020.   

 

 2. sa týkajú vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia poskytujúceho 

používateľom vysokú kvalitu internetového pripojenia, ktoré: 

 

a) je bezplatné a bez diskriminačných podmienok, ľahko prístupné a využíva 

najmodernejšie a najlepšie dostupné zariadenia schopné poskytovať svojim 

používateľom vysokorýchlostné pripojenie;  

b) podporuje prístup k inovatívnym digitálnym službám, ako sú služby ponúkané 

prostredníctvom infraštruktúry digitálnych služieb;  

c) na účely dostupnosti poskytuje prístup k službám prinajmenšom v príslušných 

jazykoch daného členského štátu a podľa možnosti aj v ďalších úradných 

jazykoch EÚ; 

                                                 
11  Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu, pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:066I:FULL&from=EN 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:066I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:066I:FULL&from=EN
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d) je poskytované v centrách miestneho verejného života vrátane vonkajších 

priestorov prístupných širokej verejnosti vo verejnom živote miestnych 

komunít. 

 

3. používajú spoločnú vizuálnu identitu, ktorú bude poskytovať Komisia (pozri 

oddiel 11 ďalej); 

 

4. sa zaväzujú k obstaraniu prípadného potrebného vybavenia a súvisiacich 

inštalačných služieb v súlade s platnými právnymi predpismi, a k inštalácii 

prístupových bodov Wi-Fi v oblastiach, kde zatiaľ neexistujú žiadne podobné 

ponuky bezplatného pripojenia Wi-Fi. 

 

Poukaz WiFi4EU sa použije na financovanie akejkoľvek z týchto akcií: 

a) vybudovanie úplne novej verejnej Wi-Fi siete; 

b) modernizácia existujúcej verejnej siete Wi-Fi;  

c) rozšírenie pokrytia existujúcej verejnej siete Wi-Fi. 

 

6.2.1. Požiadavky na konfiguráciu a pripojenie siete(-í) WiFi4EU k monitorovaciemu 

riešeniu EK  

S výhradou štvrtého odseku príjemca zabezpečí, aby prístupové body financované 

prostredníctvom poukazu WiFi4EU vysielali len SSID WiFi4EU a v plnom rozsahu sa 

uplatňovali povinnosti stanovené v časti 6.2.4. 

 

Príjemca zabezpečí, aby bola sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU otvorenou sieťou v tom 

zmysle, že na pripojenie sa k sieti nie sú potrebné žiadne overovacie informácie 

(napríklad používanie hesla). Po tom, ako sa používateľ k nej pripojí, príjemca zabezpečí, 

aby sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU pred udelením povolenia na pripojenie používateľa 

na internet zobrazila portál na prihlasovanie s https. 

 

Ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s právom Únie nevyžaduje inak, 

pripojenie k internetu prostredníctvom SSID WiFi4EU nesmie na portáli na prihlásenie 

vyžadovať žiadnu registráciu ani overovanie a musí byť na uvedenom portáli dokončené 

jedným kliknutím na tlačidlo pripojiť sa.  

 

Príjemca môže od začiatku fázy I a na svoju vlastnú zodpovednosť vysielať dodatočný 

SSID pre primerane zabezpečené spojenia uvedené v časti 6.2.1.2 prílohy I k dohode o 

grante. Takisto môže vysielať aj dodatočný SSID pod podmienkou, že je obmedzený na 

interné použitie príjemcu a nemá neprimeraný vplyv na kvalitu služieb poskytovaných 

verejnosti. V obidvoch týchto prípadoch príjemca náležite odlíši takéto SSID od 

otvoreného SSID WiFi4EU a zabezpečí, aby sa v plnej miere uplatňovali povinnosti 

stanovené v častiach 6.2.3 a 6.2.4. 

 

Pokiaľ ide o prístupové body, ktoré nie sú financované poukazom WiFi4EU, príjemca 

môže vysielať aj SSID WiFi4EU (ako jediný SSID alebo paralelne s jeho existujúcim 

miestnym SSID). Príjemca zabezpečí, aby sa povinnosti stanovené tu a v častiach 6.2.3, 

6.2.4 v plnom rozsahu uplatňovali aspoň v prípade koncových používateľov, ktorí sa 

pripájajú k SSID WiFi4EU. 

 

Pripojenie k monitorovaciemu riešeniu EK sa vykonáva dvojfázovo. 
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6.2.1.1. Fáza I 

Za registráciu, overovanie, autorizáciu a účtovanie používateľov zodpovedá 

každý príjemca v súlade s právnymi predpismi EÚ a vnútroštátnymi právnymi 

predpismi.  

Príjemca v prípade portálu na prihlasovanie v rámci SSID WiFi4EU zabezpečuje 

súlad s týmito požiadavkami: 

 Sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU používa ako rozhranie pre používateľov 

portál na prihlásenie cez zabezpečené pripojenie https.  

 Portál na prihlásenie stanoví lehotu na automatické rozpoznávanie v minulosti 

pripojených používateľov, aby sa pri opätovnom pripojení portál na 

prihlásenie znovu nezobrazoval. Táto lehota sa automaticky resetuje každý 

deň o 00:00 alebo sa aspoň nastaví na maximálne 12 hodín. 

 Názov domény priradený k portálu na prihlásenie cez https musí byť klasický 

(nie IDN) pozostávajúci zo znakov a až z, číslic 0 až 9, spojovníka (-).  

 Vizuálna identita: portál na prihlásenie musí zahŕňať vizuálnu identitu 

WiFi4EU12.  
 Portál na prihlásenie musí obsahovať sledovací kód (snippet), aby mohla 

agentúra diaľkovo monitorovať sieť WiFi4EU.  

 

Pokyny na inštaláciu kódu sú k dispozícii tu: 

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

nezhromažďuje žiadne osobné údaje. Bude slúžiť na počítanie množstva 

používateľov, ktorí sa pripájajú k sieti WiFi4EU, načítanie vizuálnej identity 

WiFi4EU a kontrolu, či je správne zobrazená. 

 

Portál pre prihlasovanie obsahuje vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti, s 

informáciou pre používateľov, že WiFi4EU je verejná otvorená sieť. Vyhlásenie 

o odmietnutí zodpovednosti by malo obsahovať aj preventívne odporúčania, ktoré 

sa zvyčajne pri prístupe na internet prostredníctvom takýchto sietí poskytujú. 

 

Príjemca je oprávnený zriadiť samostatné siete WiFi4EU financované rovnakým 

poukazom, z ktorých každá má iný názov domény a iný portál na prihlásenie. 

Povinnosť podľa článku 9 dohody o grante zachovať sieť WiFi4EU aktívnu počas 

3 rokov po overení agentúrou sa vzťahuje na všetky takéto siete WiFi4EU 

financované tým istým poukazom. 

 

Fáza I sa uplatňuje, kým príjemca nedostane oznámenie, že bola aktivovaná fáza 

II. Po oznámení bude mať príjemca povinnosť podľa článku 9 dohody o grante 

upraviť konfiguráciu siete v súlade s požiadavkami stanovenými v časti 6.2.1, ako 

sa podrobnejšie uvádza v oznámení, a to v časovom rámci, ktorý sa v ňom uvedie. 

 

6.2.1.2.  Fáza II 

Neskôr sa na úrovni EÚ vytvorí zabezpečené overovacie a monitorovacie 

riešenie, ktoré umožní vytvorenie združenej architektúry.  

                                                 
12  K dispozícii je na adrese: 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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V súlade s článkom 9 dohody o grante príjemca po uvedení zabezpečeného 

overovacieho a monitorovacieho riešenia do prevádzky prekonfiguruje sieť(-te) 

WiFi4EU s cieľom pripojiť ju (ich) k tomuto systému. V rámci tohto 

prekonfigurovania sa zachová otvorený SSID WiFi4EU pomocou portálu na 

prihlasovanie, rozšíri sa o SSID WiFi4EU pre vhodne zabezpečené pripojenia 

(buď výmenou existujúceho miestneho zabezpečeného systému za spoločný alebo 

jednoduchým pridaním spoločného systému ako tretieho SSID) a zabezpečí sa 

fungovanie riešenia na monitorovanie sietí WiFi4EU na úrovni prístupového 

bodu.  

Každý príjemca je v súlade s právnymi predpismi EÚ a jednotlivých štátov 

naďalej v prípade všetkých SSID zodpovedný za registráciu a overovanie 

používateľov v rámci otvoreného SSID WiFi4EU a ak existuje, miestneho SSID 

pre zabezpečené prepojenia, ako aj autorizáciu a účtovanie používateľov. 

 

6.2.2. Technické požiadavky pre zariadenia Wi-Fi siete(-í) WiFi4EU 

Príjemca nainštaluje určitý počet prístupových bodov podľa hodnoty poukazu na svojom 

trhu. V každom prípade bude musieť nainštalovať minimálne nasledujúci počet, v 

závislosti od kombinácie vnútorných a vonkajších prístupových bodov: 

 

Minimálny počet vonkajších 

prístupových bodov 

Minimálny počet vnútorných 

 prístupových bodov 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Príjemca musí zabezpečiť, aby každý prístupový bod: 

 

 podporoval súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie 

 mal podporný cyklus dlhší ako 5 rokov 

 mal priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov 

 mal osobitné a centralizované jedno riadiace miesto 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  

 bol schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu 
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 mal najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup) 

 spĺňal certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi 

Alliance). 

 

6.2.3. Požiadavky na kvalitu prevádzky 

S cieľom zabezpečiť, aby bola financovaná sieť WiFi4EU schopná poskytnúť kvalitný 

používateľský zážitok, musí príjemca zvoliť ponuku, ktorá je rovnocenná s masovým 

internetovým pripojením s najvyššou rýchlosťou dostupnou v danej oblasti, a v každom 

prípade musí ísť o pripojenie s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps. Príjemca 

musí takisto zabezpečiť, aby táto spätná rýchlosť bola prinajmenšom rovnocenná s tou, 

ktorú príjemca prípadne využíva pre vlastné interné potreby pripojenia.  

6.2.4. Povinnosti týkajúce sa poplatkov, reklamy a používania dát  

1. Príjemca zabezpečí, aby prístup koncového používateľa k sieti WiFi4EU bol 

bezplatný, t. j. bol poskytnutý bez zodpovedajúcej odmeny, či už priamou platbou alebo 

inými druhmi protiplnenia, najmä bez komerčnej reklamy či opätovného používania 

osobných údajov na komerčné účely. 

2. Príjemca taktiež zabezpečí, aby sa prístup koncových používateľov, ktorý zabezpečujú 

prevádzkovatelia elektronických komunikačných sietí, poskytoval bez diskriminácie, t. j. 

bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia požadované v právnych predpisoch Únie alebo 

vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie, 

pričom treba zabezpečiť bezproblémové fungovanie siete, a najmä spravodlivé 

rozdelenie kapacity medzi používateľov v čase špičky. 

3. Pravidelne sa môže vykonávať spracovanie na štatistické a analytické účely s cieľom 

podporovať, monitorovať alebo zlepšovať fungovanie sietí. Preto musí byť každé 

uchovávanie alebo spracovanie osobných údajov riadne anonymizované v súlade s 

príslušnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov pre konkrétnu službu. 

 

6.3 Kritériá vylúčenia 

 

Žiadateľ bude vylúčený z účasti na tejto výzve na predkladanie žiadostí, ak sa nachádza v 

ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článku 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách13. 

Z tohto dôvodu bude žiadateľ vyzvaný, aby podpísal čestné vyhlásenie prostredníctvom 

portálu WiFi4EU. Portál bude takisto obsahovať odkaz na zoznam situácií vyžadujúcich 

vylúčenie stanovený v článku 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách.  

 

 

7. VÝBEROVÝ PROCES14 

 

Poukazy sa pridelia na základe zásady „kto prv príde, ten prv berie“, pričom sa použije 

elektronická časová značka úspešného odoslania žiadosti zaznamenaná na portáli 

WiFi4EU. Časová značka sa určí po doručení žiadosti centrálnym serverom, a to na 

základe hodín daného centrálneho serveru v stredoeurópskom (letnom) čase (SELČ) 

(bruselského času).  

                                                 
13  Nariadenie (EÚ, Euratom) 2018/1046 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o 

zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 

1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení 

nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, pozrihttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1046&from=en 
14  Pozri prílohu 3 k pracovnému programu na roky 2019 – 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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Okrem toho, aby sa zabezpečilo vyvážené geografické rozdelenie financovania, v tejto 

výzve na predkladanie žiadostí sa pridelí najmenej 15 poukazov na jeden členský štát a 

krajinu EHP (Island a Nórsko) za predpokladu, že sa z týchto krajín predloží dostatočný 

počet žiadostí. 

 

Upozorňujeme, že poukazy sú pridelené v rámci rozpočtu (napr. krajina nemusí získať 

viac poukazov, ako môže rozpočet ponúknuť).  

Komisia môže vo svojom rozhodnutí o výbere zostaviť rezervný zoznam s obmedzeným 

počtom oprávnených žiadostí na zúčastnenú krajinu. Keď budú prostriedky z rozpočtu k 

dispozícii po uverejnení rozhodnutia o výbere, môžu sa vybrať žiadosti z rezervného 

zoznamu. Na tento účel sa na výber žiadostí z rezervného zoznamu použijú uvedené 

kritériá. Rezervný zoznam bude platný iba pre túto výzvu a žiadatelia vybraní z 

rezervného zoznamu budú individuálne informovaní.  

 

8. DODRŽIAVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV EÚ 

 

V súlade s článkom 23 nariadenia o NPE sa budú financovať iba akcie v súlade s 

právnymi predpismi EÚ.  

 

9. FINANČNÉ USTANOVENIA 

 

9.1.  Forma grantu 

 

Grant má formu jednorazovej sumy vo výške 15 000 EUR, ktorá sa vyplatí za 

predpokladu, že celá akcia sa vykonala správne. 

 

9.2.  Platobné podmienky 

 

V súlade s podmienkami dohody o grante bude spoločnosti, ktorá nainštalovala Wi-Fi, 

preplatený poukaz po potvrdení, že daná sieť v súlade s dohodou o grante funguje. Platba 

sa uskutoční čo najskôr maximálne do 60 dní prevodom na bankový účet, ktorý poskytla 

spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi siete prostredníctvom portálu WiFi4EU. Upozorňujeme, 

že spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi musí na portál WiFi4EU nahrať platný a čitateľný 

bankový výpis alebo rovnocenný doklad. 

 

V prípade, že príjemca nedodrží povinnosť: 

 

a) zachovať sieť Wi-Fi v činnosti počas troch rokov;  

b) prekonfigurujú svoju sieť(-e) WiFi4EU s cieľom pripojiť ju (ich) na zabezpečené 

overovacie a monitorovacie riešenie v úplnom súlade s požiadavkami 

stanovenými v časti 6.2.1. 

môže sa pristúpiť k vráteniu poukazu od príjemcu. 

  

Agentúra nebude zasahovať do zmluvných vzťahov príjemcu so spoločnosťou na 

inštaláciu Wi-Fi. 
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9.3. Iné finančné protiplnenia 

 

9.3.1.  Zásada nekumulácie 

 

Na jednu akciu sa z rozpočtu EÚ môže udeliť iba jeden grant. Tie isté náklady sa 

z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát. 

  

9.3.2. Zásada neretroaktivity 

Žiadne dodatočné granty nemožno udeliť retroaktívne na akcie, ktoré budú k dátumu 

nadobudnutia platnosti dohody o grante už ukončené. 

 

 

10. DOHODA O GRANTE 

 

INEA vyzve úspešnú obec na podpísanie dohody o grante vypracovanej v eurách a s 

podrobnými podmienkami financovania. Od obcí sa z dôvodu efektívneho 

administratívneho procesu očakáva podpísanie dohody o grante do 7 dní od danej výzvy. 

Po uplynutí jedného mesiaca môže chýbajúci podpis dohody o grante viesť k zrušeniu jej 

procesu podpisovania a ponuka môže byť predložená inej obci z rezervného zoznamu. O 

štandardnej vzorovej dohode o grante, ktorá je k dispozícii vo všetkých úradných 

jazykoch EÚ, nie je možné vyjednávať15.  

 

Dôrazne sa odporúča, aby dohodu o grante podpísal právny zástupca (primátor/starosta). 

V prípade, že si právny zástupca napriek tomu želá poveriť podpísaním grantu inú osobu 

(t. j. tzv. poverenú osobu) musia byť na portál WiFi4EU nahraté tieto doplňujúce 

dokumenty, a to najneskôr pred podpísaním dohody o grante:   

 

1. Formulár splnomocnenia16 (na portáli WiFi4EU označený ako „Dokument 3“)   

2. Doklad totožnosti/pas poverenej osoby (na portáli Wifi4EU označený ako 

„Dokument 4“).  

 

Vezmite, prosím na vedomie, že poverená osoba nebude môcť podpísať dohodu o grante, 

ak si na tento účel nevytvorila vlastný účet EU Login17.  

 

 

11.  PUBLICITA 
 

Pravidlá týkajúce sa vizuálnej identity, ktoré sa majú dodržiavať pri propagačných 

akciách príjemcov v súvislosti s programom WiFi4EU nájdete na stránke WiFi4EU na 

webovej lokalite INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. 

 

 

 

 

                                                 
15  Vzorová dohoda o grante je k dispozícii na stránke výzvy:  

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16  Príslušný formulár je k dispozícii tu: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. 
17  Viac informácií o tom, ako si založiť účet v službe EULogin, nájdete na 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://webgate.ec.europa.eu/cas
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12.  INFORMÁCIE PRE ŽIADATEĽOV A POSTUP PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ  

 

12.1.  Informácie pre žiadateľov 

 

Praktické informácie o tejto výzve na predkladanie žiadostí (t. j. vzorová dohoda o 

grante, pracovný program na roky 2019 – 2020) sú k dispozícii na stránke WiFi4EU na 

webovej lokalite INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-

telecom/wifi4eu. 

 

Odporúča sa, aby žiadatelia pravidelne navštevovali toto webové sídlo, ako aj 

informačný kanál agentúry INEA na Twitteri (@inea_eu), a to až do uzávierky na 

predkladanie žiadostí. 

 

Všetky otázky súvisiace s touto výzvou musia byť adresované na asistenčnej službe 

(helpdesk), kontakt na ktorú nájdete v dolnej časti každej stránky portálu WiFi4EU18. 

Odpoveď poskytne helpdesk priamo na e-mailovú adresu, z ktorej bola otázka odoslaná.  

 

Odpovede na často sa opakujúce otázky môžu byť zverejnené v zozname často 

kladených otázok dostupnom na webovom sídle digitálneho jednotného trhu19 a takisto 

prístupné na webovej stránke výzvy.   

 

12.2.  Postup predkladania žiadostí 

 

Prihlášky sa môžu predkladať iba elektronicky za predpokladu, že sa na portál WiFi4EU 

nahrajú požadované sprievodné dokumenty pomocou účtu EU Login použitého na 

registráciu obce na portáli. Okrem toho musia byť žiadosti predložené po zverejnení 

výzvy na predkladanie žiadostí: 3. jún 2020 o 13:00:00 SELČ (bruselského času) a 

pred uzávierkou výzvy: 4. jún 2020 o 17:00:00 SELČ (bruselského času). Akceptované 

budú žiadosti vo všetkých úradných jazykoch EÚ.  

 

Žiadateľ môže svoju žiadosť odoslať kedykoľvek kliknutím na príslušné tlačidlo. Hodiny 

centrálneho servera však zablokujú akýkoľvek pokus o predloženie žiadosti pred 

formálnym otvorením výzvy. Žiadateľ bude o tom okamžite informovaný a bude sa opäť 

môcť pokúsiť žiadosť odoslať. Po otvorení výzvy bude žiadateľ o úspešnom predložení 

svojej žiadosti informovaný. 

 

Pozri aj oddiel 6 týkajúci sa požadovaného poskytnutia podporných dokumentov.  

 

Uchádzači budú včas individuálne informovaní o výsledkoch výberového konania.  

  

 

 

13. SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie žiadostí zahŕňa zaznamenávanie a 

spracovávanie osobných údajov (napríklad mena a adresy) prostredníctvom portálu 

WiFi4EU. Takéto údaje budú spracované podľa platných právnych predpisov.  

 

                                                 
18  Pozri https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk 
19  Pozri https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-otazky-odpovede?lang=sk 

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/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-pre-obyvatelov-eu?lang=sk
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-otazky-odpovede?lang=sk
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Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje budú spracované 

výlučne na účely pridelenia poukazov v súlade s výzvou na predkladanie žiadostí a v 

prípade úspešných žiadostí, na účely riadenia grantov. Osobné údaje obsiahnuté v 

žiadosti (meno, priezvisko, e-mailová adresa, pozícia dotknutej osoby v organizácii, 

doklady totožnosti/pas) sa budú spracúvať v rámci obmedzení stanovených v nariadení 

(EÚ) 2018/172520 a na základe opodstatnenej potreby byť informovaný. 

 

Jediným prevádzkovateľom údajov je DG CONNECT. 

 

Podrobnosti týkajúce sa spracovávania osobných údajov žiadateľa sú k dispozícii vo 

vyhlásení o ochrane osobných údajov dostupnom na domovskej stránke portálu 

WiFi4EU. 

 

Ak sa žiadateľ nachádza v niektorej zo situácií opísaných v článku 136 a 141 nariadenia 

(EÚ, Euratom) 2018/104621, Komisia môže zaznamenať osobné údaje v systéme 

včasného odhaľovania rizika a vylúčenia. Viac informácií nájdete vo vyhlásení o ochrane 

osobných údajov vzhľadom na WiFi4EU na adrese: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/news-redirect/624124.  

 

 

                                                 
20  Pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21  Pozri https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046

