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1. BAKGRUND OCH MOTIVERING  

 

Allmän information om ansökningsomgången finns i avsnitten 2.3.2 och 4 i det ändrade 

arbetsprogrammet för 2019–2020 avseende ekonomiskt stöd från Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE) inom telekomsektorn (AP 2019–2020)1 och på WiFi4EU-

sidan på webbplatsen för genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea)2. Du 

kan läsa om bakgrunden och motiveringen till den här ansökningsomgången i avsnitt 

4.1.1 i AP 2019–2020.  

 

I denna ansökningsomgång kan du söka ett förenklat bidrag i form av ett engångsbelopp 

(en ”check”).  

 

 

2. PRIORITERINGAR OCH MÅL 

 

2.1  Prioriterade mål 

 

Ansökningsomgångens prioriterade mål anges i avsnitt 4.1.2.3 i AP 2019–2020.  

 

WiFi4EU-initiativet3 ska bidra till att ge kommunens invånare och besökare 

internetuppkoppling av hög kvalitet på centrala offentliga platser.  

Kostnadsfri lokal trådlös uppkoppling utan diskriminerande villkor väntas bidra till att 

överbrygga den digitala klyftan, särskilt i samhällen som släpar efter vad gäller digital 

kunskap, t.ex. lands- och glesbygdsområden. 

Tanken är också att förbättra tillgången till webbtjänster som ökar lokalbefolkningens 

livskvalitet genom att göra det lättare att utnyttja vissa tjänster (t.ex. e-hälsa och e-

förvaltning), bana väg för nya initiativ som ökar den digitala delaktigheten (t.ex. dator- 

                                                 
1 Kommissionens genomförandebeslut 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-gratis-wifi-i-eu?lang=sv 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-i-eu?lang=sv
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och internetkurser) och främja lokala små och medelstora företag som satsar på 

innovativa digitala produkter och tjänster. 

 

2.2 Förväntade resultat 

 

Ansökningsomgångens förväntade resultat anges i avsnitt 4.1.2.3 i AP 2019–2020. I 

denna ansökningsomgång väntas preliminärt 947 checkar delas ut. 

 

 

3. TIDSPLAN 

 

 

Ansökningsomgången publiceras 3 Juni 2020 (kl. 13:00:00 svensk tid) 

Ansökningsomgången avslutas 4 Juni 2020 (kl. 17:00:00 svensk tid) 

Utvärdering av ansökningarna Juni 2020 (preliminärt) 

Samråd med FSE-kommittén Juni-juli 2020 (preliminärt) 

Antagande av urvalsbeslut Juli 2020 (preliminärt) 

Förberedelse och underskrift av 

bidragsavtal 

Från och med juli 2020 (preliminärt) 

 

 

4. BUDGET 

 

I denna ansökningsomgång för WiFi4EU-initiativet kommer vi preliminärt att fördela 

14 205 000 euro. Checkarna kommer att delas ut i form av engångsbelopp på 

15 000 euro. 

 

 

5. FORMELLA KRAV 

 

Följande fyra krav måste vara uppfyllda för att man ska kunna söka: 

 

1. Man måste ansöka elektroniskt på WiFi4EU-portalen4. 

 

2. Man måste för sin ansökan använda det EU Login-konto5 som användes för att 

registrera kommunen6. 

 

                                                 
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-i-eu?lang=sv 
5 Läs mer om EU Login, se https://webgate.ec.europa.eu/cas 
6 Vi rekommenderar att man skapar ett EU Login-konto med borgmästarens/kommunalrådets/den behöriga 

företrädarens egen mejladress när man registrerar kommunen, dvs. att man använder mejladressen till den person 

som är behörig att skriva under bidragsavtalet. Läs mer om hur man registrerar kommunen i vår lista med vanliga 

frågor https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-fragor-och-svar?lang=sv 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-i-eu?lang=sv
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-fragor-och-svar?lang=sv
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3. Ansökan måste vara fullständig, dvs. de båda följande styrkande handlingarna måste 

laddas upp på WiFi4EU-portalen och vara läsbara: 

1. Ett intyg om samtycke till ansökan från kommunens företrädare 

(borgmästare/kommunalråd) tillsammans med en skannad kopia av 

företrädarens id-kort eller pass7 (kallas ”handling 1” på WiFi4EU-portalen). 

2. En kopia av företrädarens utnämningshandling (kallas ”handling 2” på 

WiFi4EU-portalen). 

  

4. Ansökan måste vara oss tillhanda tidigast första ansökningsdagen och senast sista 

ansökningsdagen enligt avsnitt 3 ovan.  

 

Ansökningar som skickas in utan de båda styrkande handlingarna enligt punkt 3 ovan är 

ogiltiga. 

 

Ansökningar eller delar av ansökningar som skickas in med mejl eller på papper beaktas 

inte. 

 

Varje mottagare kan bara få en check från initiativet, dvs. ansökningar från kommuner 

som redan har fått en check i en tidigare WiFi4EU-ansökningsomgång utesluts.  

 

 

6. URVALSKRITERIER 

 

6.1  Vem får söka? 

 

Söka kan enligt AP 2019–2020 bara kommuner – och kommunsammanslutningar som 

söker på kommunernas vägnar – i EU-länderna, Island eller Norge8. Kommunen måste 

vara upptagen i den lista9 över godkända kommuner och kommunsammanslutningar som 

upprättas när ansökningsomgången börjar10.  

 

Obs: Kommunsammanslutningar får visserligen söka på sina medlemmars vägnar, dvs. 

för en eller flera kommuner, men de kan inte själva få någon check. Bara de enskilda 

kommunerna kan få en check. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Hämta intyg om samtycke: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
8 Enligt avsnitt 5.3.1 i AP 2019–2020 får de Efta-länder som ingår i EES delta i ansökningsomgången, även om de inte 

uttryckligen nämns i arbetsprogrammet. För dessa länder gäller i så fall samma rättigheter, skyldigheter och krav som 

för EU-länderna.  
9  Se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call 
10 För att undvika onödiga administrativa bördor, och för att slippa godkänna varje enskild sökande, har det berörda 

landet före ansökningsomgången samtyckt till den kategori av mottagare (kommuner eller 

kommunsammanslutningar) som anges i avsnitt 5.4 i AP 2019–2020 eller har meddelat kommissionen på annat sätt – 

i enlighet med artikel 9.1a i FSE-förordningen http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316 (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av 

den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) 

nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 – text av betydelse för 

EES).  

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/SV/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316
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Brittiska sökande:  

I enlighet med utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien11 som trädde i kraft den 

1 februari 2020 (särskilt artiklarna 127.6, 137 och 138) ska alla hänvisningar till EU-

länder anses omfatta även Storbritannien. Brittiska medborgare och enheter får därför 

delta i den här ansökningsomgången.  

 

 

Cypriotiska sökande: 

Kommuner i buffertzonen, som gränsar till eller genomkorsas av gröna linjen, ska 

installera sina åtkomstpunkter (sitt wifi-nät) antingen i buffertzonen och/eller, i 

förekommande fall, i den del av ön som kontrolleras av den cypriotiska regeringen. 

 

6.2  Vilka åtgärder kan få stöd? 

 

För att få stöd från WiFi4EU-initiativet måste man uppfylla följande villkor:  

 

1. Åtgärderna måste vidtas av kommuner, som ska planera och övervaka 

installationen av lokala trådlösa åtkomstpunkter på offentliga platser, inom- eller 

utomhus, och som åtar sig att  

 

a) se till att WiFi4EU-näten fungerar fullt ut i tre år från och med datumet för den 

bekräftelse som Inea ska skicka enligt artikel 4.2 i bidragsavtalet  
b) omkonfigurera WiFi4EU-näten så att de uppfyller alla krav i avsnitt 6.2.1 och kan 

anslutas till det säkrade autentiserings- och övervakningssystemet. Det säkra 

autentiserings- och övervakningssystemet väntas bli klart 2020. 
 

 2. Åtgärderna måste bygga på snabbt bredband för att ge användarna en 

internetuppkoppling av hög kvalitet som 

 

a) är gratis, utan diskriminerande villkor och lättillgänglig och utnyttjar den 

senaste och bästa tillgängliga utrustningen för att ge användarna uppkoppling 

med hög hastighet  
b) stöder åtkomst till innovativa digitala tjänster, t.ex. sådana som erbjuds via 

infrastruktur för digitala tjänster  
c) av tillgänglighetsskäl ger tillgång till tjänster på det berörda landets relevanta 

språk och i möjligaste mån på andra officiella EU-språk 
d) tillhandahålls på centrala platser, även utomhus, som är en del av det 

offentliga rummet. 
 
3. Mottagaren måste använda den gemensamma visuella identitet som tillhandahålls 

av kommissionen (se avsnitt 11 nedan). 

                                                 
11 Avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska 

atomenergigemenskapen, se https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC# 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ:C:2019:066I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2019%3A066I%3ATOC
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4. Mottagaren förbinder sig att upphandla (eller genom ett likvärdigt förfarande 

skaffa) nödvändig utrustning och tillhörande installationstjänster i enlighet med 

gällande lagstiftning och installera wifi-åtkomstpunkterna i områden där det inte 

finns någon annan gratis uppkoppling. 

 

WiFi4EU-checken ska användas för att finansiera någon av följande åtgärder: 

a) Installation av ett helt nytt offentligt wifi-nät 
b) Uppgradering av ett befintligt offentligt wifi-nät  
c) Förbättring av täckningen för ett befintligt offentligt wifi-nät 

 

6.2.1 Krav på konfigurationen och anslutningen av WiFi4EU-nät till kommissionens 

övervakningssystem  

Om inte annat följer av fjärde stycket nedan ska mottagaren se till att de åtkomstpunkter 

som finansierats med en WiFi4EU-check bara sänder WiFi4EU som sitt nätverksnamn 

(SSID) och att skyldigheterna enligt avsnitt 6.2.4 är uppfyllda. 

 

Mottagaren ska se till att WiFi4EU-nätet med WiFi4EU-SSID:et är ett öppet nätverk, 

dvs. att det inte krävs någon autentiseringsinformation (t.ex. lösenord) för att koppla upp 

sig. När användaren har kopplat upp sig ska mottagaren se till att WiFi4EU-nätet med 

WiFi4EU-SSID:et visar en https-infångstportal innan användaren kan ansluta till internet. 

 

Om inte nationell lagstiftning kräver något annat, i överensstämmelse med unionsrätten, 

ska det gå att koppla upp sig till internet via det öppna WiFi4EU-SSID:et genom ett 

enkelt klick på en knapp i infångstportalen utan att behöva registrera eller autentisera sig 

på portalen.  

 

När fas I har aktiverats får mottagaren på eget ansvar sända ett extra SSID för rimligt 

säkra uppkopplingar enligt avsnitt 6.2.1.2. Mottagaren får också sända ett extra SSID om 

det bara används för internt bruk och inte otillbörligt påverkar kvaliteten på de tjänster 

som erbjuds allmänheten. I båda dessa fall ska mottagaren på ett lämpligt sätt skilja 

sådana SSID:n från det öppna WiFi4EU-SSID:et och se till att skyldigheterna enligt 

avsnitten 6.2.3 och 6.2.4 är uppfyllda. 

 

Även åtkomstpunkter som inte finansierats med WiFi4EU-checken får sända WiFi4EU 

som sitt SSID (antingen som enda SSID eller tillsammans med sitt befintliga lokala 

SSID). Mottagaren ska se till att skyldigheterna enligt det här avsnittet och avsnitten 

6.2.3 och 6.2.4 är uppfyllda åtminstone för de slutanvändare som kopplar upp sig via 

WiFi4EU-SSID:et. 

 

Anslutningen till kommissionens övervakningssystem ska genomföras i två faser. 

 

6.2.1.1 Fas I 

Det är mottagarens skyldighet att registrera, autentisera, godkänna och redovisa 

användarna i enlighet med EU-rätten och nationell lagstiftning.  

Mottagaren ska se till att följande krav på infångstportalen i WiFi4EU-SSID:et är 

uppfyllda: 

 WiFi4EU-nätet ska använda en https-infångstportal som gränssnitt för 

användarna.  
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 Infångstportalen ska under en period känna igen tidigare användare, så att 

infångstportalen inte visas på nytt när man kopplar upp sig igen. 

Igenkänningsperioden ska automatiskt börja om varje dag kl. 00:00 eller vara 

i högst tolv timmar. 

 Infångstportalen ska ha ett vanligt domännamn (inte IDN). Tillåtna tecken är 

bokstäverna a–z, siffrorna 0– 9 och bindestreck (-).  

 Visuell identitet: Infångstportalen ska visa WiFi4EU-intiativets visuella 

identitet12.  

 Ett spårningskodavsnitt ska bäddas in i infångstportalen, så att Inea kan 

övervaka WiFi4EU-nätet på distans.  

 

En installationsvägledning finns på https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-

europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. Kodavsnittet samlar inte in några 

personuppgifter. Det används bara för att ladda WiFi4EU-intiativets visuella 

identitet, kontrollera att det ser rätt ut och räkna antalet användare som kopplar 

upp sig till WiFi4EU-nätet. 

 

Infångstportalen ska ha en ansvarsfriskrivning som tydligt informerar användarna 

om att WiFi4EU är ett offentligt öppet nätverk. Ansvarsfriskrivningen ska också 

omfatta de rekommendationer om försiktighet som vanligen ges när man kopplar 

upp sig på internet via sådana nätverk. 

 

Mottagaren får använda samma check för att installera olika WiFi4EU-nät med 

olika domännamn och olika infångstportaler. För alla WiFi4EU-nät som 

finansieras med en och samma check gäller att de måste hållas aktiva i tre år efter 

att Inea har gjort sin kontroll (artikel 9 i bidragsavtalet). 

 

Fas I gäller tills mottagaren får ett meddelande om att fas II har aktiverats. När 

detta händer är mottagaren enligt artikel 9 i bidragsavtalet skyldig att anpassa 

nätverkets konfiguration till kraven i avsnitt 6.2.1 enligt de specifikationer och 

inom den tid som anges i meddelandet. 

 

6.2.1.2  Fas II 

I ett senare skede kommer EU att erbjuda ett säkert och anslutningsbart 

autentiserings- och övervakningssystem.  

När det säkra autentiserings- och övervakningssystemet har tagits i drift ska 

mottagaren enligt artikel 9 i bidragsavtalet omkonfigurera och ansluta sitt 

WiFi4EU-nät till systemet. Även efter omkonfigureringen ska nätverket ha en 

infångstportal och WiFi4EU som sitt öppna SSID men dessutom ett WiFi4EU-

SSID för rimligt säkra uppkopplingar (antingen genom att man byter ut sitt 

befintliga säkra system mot det gemensamma eller genom att man lägger till det 

gemensamma som ett tredje SSID) som ser till att kommissionens system kan 

övervaka WiFi4EU-nätet på åtkomstpunktnivå.  

                                                 
12 Logotypen finns på ansökningsomgångens webbsida: 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
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Det är varje mottagares skyldighet att i enlighet med EU-rätten och nationell 

lagstiftning registrera och autentisera användarna av det öppna WiFi4EU-SSID:et 

och det eventuella befintliga SSID:et för säkra uppkopplingar. Mottagarna är 

också skyldiga att godkänna och redovisa användarna. 

 

6.2.2 Tekniska krav på WiFi4EU-nätens utrustning 

Mottagaren ska installera så många åtkomstpunkter som checken och marknaden tillåter, 

dock minst följande antal beroende på kombinationen av åtkomstpunkter inom- och 

utomhus: 

 

Minsta antal åtkomstpunkter 

utomhus 

Minsta antal åtkomstpunkter 

inomhus 

10 0 

9 2 

8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Mottagaren ska se till att varje åtkomstpunkt 

 

 stöder samtidig dualbandsanvändning (2,4–5 GHz) 

 har en stödcykel på över fem år 

 har en medeltid mellan fel (mean time between failures, MTBF) på minst fem år 

 styrs från ett särskilt och gemensamt centralt ställe för samtliga åtkomstpunkter i 

varje WiFi4EU-nät  

 stöder standarden IEEE 802.1x 

 uppfyller standarden IEEE 802.11ac wave I 

 stöder standarden IEEE 802.11r 

 stöder standarden IEEE 802.11k 

 stöder standarden IEEE 802.11v  

 klarar minst 50 användare samtidigt utan att kvaliteten försämras 

 har minst 2x2 Mimo 

 uppfyller standarden hotspot 2.0 (certifieringsprogrammet Passpoint från Wi-Fi 

Alliance). 

 

6.2.3 Krav på tjänsternas kvalitet 

För att se till att det WiFi4EU-finansierade nätet ger användarna trådlöst internet av hög 

kvalitet ska mottagaren välja det abonnemang som ger snabbast internet i området och 

som erbjuder en nedladdningshastighet på minst 30 Mbp/s. Mottagaren ska också se till 
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att anslutningshastigheten är minst lika hög som hos mottagarens eget nät, om ett sådant 

finns.  

6.2.4 Krav på avgiftsfrihet, reklamfrihet och användning av uppgifter  

1. Mottagaren ska se till att slutanvändarna får gratis tillgång till WiFi4EU-nätet, dvs. att 

nätet tillhandahålls utan krav på ersättning, varken genom direkt eller annan typ av 

motprestation, t.ex. reklam eller utnyttjande av personuppgifter för kommersiella 

ändamål. 

2. Mottagaren ska också se till att de elektroniska kommunikationsnätens operatörer ger 

slutanvändarna tillgång utan diskriminering, med undantag för begränsningar enligt EU-

rätten eller nationell lagstiftning som är förenlig med EU-rätten, och med förbehåll för att 

tillgången är underordnad behovet av ett smidigt fungerande nätverk och en rättvis 

kapacitetsfördelning mellan användarna vid hög belastning. 

3. Det är tillåtet att regelbundet använda uppgifter för statistik och analys för att 

marknadsföra, övervaka eller förbättra nätverken. Alla personuppgifter som lagras eller 

behandlas ska i så fall anonymiseras i enlighet med de relevanta särskilda reglerna för 

skydd av personuppgifter. 

 

6.3 Uteslutningskriterier 

 

En sökande ska uteslutas från ansökningsomgången om personen eller enheten i fråga 

befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 136 i budgetförordningen13. 

Sökanden ska därför underteckna en försäkran via WiFi4EU-portalen. På portalen 

kommer det också att finnas en länk till listan med situationer som kan leda till 

uteslutning enligt artikel 136.  

 

 

7. URVALSFÖRFARANDE14 

 

Checkarna kommer att delas ut enligt principen ”först till kvarn” utifrån den elektroniska 

tidsangivelse som registreras när ansökningarna lämnas in via WiFi4EU-portalen. 

Tidsangivelsen avser den tidpunkt då ansökan registreras av den centrala servern enligt 

den centrala serverns klocka i centraleuropeisk (sommar)tid (CE(S)T) (svensk tid).  

 

För att få en jämn geografisk spridning kommer vi i denna ansökningsomgång att dela ut 

minst 15 checkar per EU- och EES-land (Island och Norge), förutsatt att tillräckligt 

många ansökningar kommer in från respektive land. 

 

Hur många checkar som delas ut bestäms av budgeten (dvs. ett land kan inte få fler 

checkar än vad som ryms i budgeten).  

Eventuellt kommer kommissionens urvalsbeslut att kompletteras med en reservlista med 

ett begränsat antal ansökningar för varje deltagarland. Om det finns budget kvar efter att 

urvalsbeslutet har publicerats kan ansökningar komma att väljas från reservlistan. I så fall 

                                                 
13 Förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om 

ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 

1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om 

upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012, se https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R1046 
14 Se bilaga 3 till AP 2019–2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32018R1046
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kommer kriterierna ovan att tillämpas för att välja ansökningar från reservlistan. 

Reservlistan kommer bara att gälla för denna ansökningsomgång. Sökande som tas från 

reservlistan kommer att informeras i varje enskilt fall.  

 

8. ÅTGÄRDENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-RÄTTEN 

 

Enligt artikel 23 i FSE-förordningen kan bara åtgärder som följer EU-rätten få bidrag.  

 

9. FINANSIELLA BESTÄMMELSER 

 

9.1  Form av bidrag 

 

Bidraget beviljas som ett engångsbelopp på 15 000 euro och betalas bara ut om hela 

åtgärden har genomförts korrekt. 

 

9.2  Betalningsvillkor 

 

Enligt villkoren i bidragsavtalet kommer checken att betalas ut till wifi-företaget när det 

har bekräftats att nätverket fungerar i enlighet med bidragsavtalet. Betalningen kommer 

att ske så snart som möjligt inom högst 60 dagar till det bankkonto som wifi-företaget har 

angett på WiFi4EU-portalen. Tänk på att wifi-företaget måste ladda upp ett giltigt och 

läsbart kontoutdrag eller någon liknande handling på WiFi4EU-portalen. 

 

Inea kan komma att återkräva engångsbeloppet om mottagaren underlåter att 

 

a) uppfylla sin skyldighet att hålla wifi-installationen aktiv i tre år  
b) omkonfigurera sina WiFi4EU-nät så att de uppfyller alla krav i avsnitt 6.2.1 och 

kan anslutas till det säkrade autentiserings- och övervakningssystemet. 

Inea kommer inte att lägga sig i avtalet mellan mottagaren och wifi-företaget. 

 

9.3 Andra finansiella bestämmelser 

 

9.3.1  Bidrag får inte ackumuleras 

 

En åtgärd kan bara få ett bidrag från EU-budgeten. En och samma kostnad får aldrig 

täckas två gånger genom budgeten. 

  

9.3.2 Icke-retroaktivitet 

Bidrag får aldrig beviljas för åtgärder som redan fullbordats innan bidragsavtalet träder i 

kraft. 

 

 

10. BIDRAGSAVTAL 

 

Inea kommer att uppmana de kommuner som beviljats en check att teckna ett 

bidragsavtal i euro med närmare uppgifter om finansieringsvillkoren. För en effektiv 

handläggning måste kommunen skriva under bidragsavtalet inom sju dagar från 

mottagandet av mejlet från Inea. Om bidragsavtalet efter en månad fortfarande inte har 

undertecknats kan förfarandet komma att avbrytas och erbjudandet gå till en annan 
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kommun på reservlistan. Bidragsavtalet följer en standardmall som finns på samtliga 

officiella EU-språk och är inte förhandlingsbart15.  

 

Avtalet bör helst skrivas under av kommunens företrädare (borgmästare/kommunalråd). 

Om kommunens företrädare ändå vill låta någon annan (dvs. den bemyndigade personen) 

skriva under avtalet, måste först följande kompletterande handlingar laddas upp på 

WiFi4EU-portalen: 

 

1. Formuläret om bemyndigad person16 (kallas ”handling 3” på WiFi4EU-

portalen). 

2. En kopia av den bemyndigade personens id-kort eller pass (kallas ”handling 4” 

på WiFi4EU-portalen).  

 

Tänk på att den bemyndigade personen inte kan skriva under avtalet utan att först ha 

skapat ett eget EU Login-konto17.  

 

 

11.  PUBLICITET 
 

Information om WiFi4EU-initiativets visuella identitet och hur den ska användas i 

samband med publicitetsåtgärder finns på ansökningsomgångens webbsida. 

 

 

12.  HUR SÖKER MAN?  

 

12.1  Information om ansökan 

 

Praktisk information om ansökningsomgången (dvs. om mallen för bidragsavtal och 

2019–2020 års arbetsprogram) finns på Inea-webbplatsens WiFi4EU-sida. 

 

Sökande bör läsa informationen på webbplatsen och Ineas twitterflöde (@inea_eu) med 

jämna mellanrum fram till sista ansökningsdagen. 

 

Skicka alla frågor om ansökningsomgången till vår särskilda helpdesk, som du hittar 

längst ner på WiFi4EU-portalens sidor18. Helpdesken svarar direkt till den mejladress 

som frågan kommer ifrån.  

 

Läs också svaren på vanliga frågor på webbplatsen för den digitala inre marknaden19 eller 

på ansökningsomgångens webbsida. 

 

12.2  Ansökningsförfarande 

 

Det går bara att söka elektroniskt efter att ha laddat upp de nödvändiga styrkande 

handlingarna på WiFi4EU-portalen med hjälp av det EU Login-konto som användes för 

att registrera kommunen. Dessutom måste ansökan skickas tidigast första 

                                                 
15 Mallen för bidragsavtal finns på ansökningsomgångens webbsida: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-

facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 Formuläret om bemyndigad person finns på ansökningsomgångens webbsida: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
17 Läs mer om EU Login, se https://webgate.ec.europa.eu/cas 
18 Se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-i-eu?lang=sv 
19 Se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-fragor-och-svar?lang=sv 

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
https://webgate.ec.europa.eu/cas
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wifi-i-eu?lang=sv
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-fragor-och-svar?lang=sv
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ansökningsdagen, dvs. kl. 13:00:00 den 3 juni 2020 (svensk tid), och senast sista 

ansökningsdagen, dvs. kl. 17:00:00 den 4 juni 2020 (svensk tid). Man kan söka på 

vilket officiellt EU-språk man vill.  

 

De sökande kan när som helst klicka på knappen för att skicka in sin ansökan. Man får 

dock automatiskt avslag om det görs innan ansökningsomgången formellt har inletts 

(baserat på den centrala serverns klocka). De sökande informeras omgående om detta och 

kan försöka igen. De informeras också om när ansökan har skickats efter att 

ansökningsomgången har inletts. 

 

Läs mer om de styrkande handlingarna i avsnitt 6.  

 

De sökande informeras individuellt om resultaten när urvalsförfarandet är klart.  

  

 

13. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

 

Vi registrerar och behandlar personuppgifter (t.ex. namn och adress) på WiFi4EU-

portalen när någon deltar i en ansökningsomgång. Uppgifterna behandlas i enlighet med 

tillämplig lagstiftning.  

 

Om inget annat anges kommer de sökandes uppgifter bara att användas för att bestämma 

vilka som ska få ansökningsomgångens checkar och för att sköta bidraget till dem som 

valts ut. Personuppgifter i ansökan (för- och efternamn, mejladress, befattning och id-

kort/pass) kommer att behandlas inom de ramar som fastställs i förordning (EU) 

2018/172520 och i den mån det är nödvändigt. 

 

Ensam personuppgiftsansvarig är generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll 

och teknik (GD CONNECT). 

 

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i meddelandet om skydd av 

personuppgifter på WiFi4EU-portalens startsida. 

 

Personuppgifter kan komma att registreras i kommissionens system för tidig upptäckt 

och uteslutning, om de sökande befinner sig i någon av de situationer som anges i artikel 

136 eller 141 i förordning (EU, Euratom) 2018/104621. Läs mer i reglerna för skydd av 

personuppgifter för WiFi4EU.  

 

 

                                                 
20 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725 
21 Se https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/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

