EVROPSKÁ KOMISE
Výkonná agentura pro inovace a sítě

VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI NÁSTROJE PRO PROPOJENÍ EVROPY
V OBLASTI TRANSEVROPSKÝCH TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ

Podpora připojení k internetu v místních komunitách: WiFi4EU
(WiFi4EU-2018–1)

1.

SOUVISLOSTI A ODŮVODNĚNÍ

Obecné souvislosti této výzvy k podávání žádostí jsou uvedeny v oddílech 2.3.2 a 4
pozměněného pracovního programu pro CEF Telecom na rok 20171 a pracovního
programu pro CEF Telecom na rok 20182, které byly zveřejněny na internetových
stránkách Výkonné agentury pro inovace a sítě (INEA) věnovaných iniciativě WiFi4EU3.
Další související informace a odůvodnění této výzvy k podávání žádostí najdete v oddíle
4.1.1 pozměněného pracovního programu na rok 2017 a pracovního programu na rok
2018.
Pro účely této výzvy bude udělen zjednodušený grant ve formě jednorázové částky (dále
jen „poukázka“).

2.

PRIORITY A CÍLE

2.1

Prioritní výsledky

Prioritní výsledky této výzvy k podávání žádostí najdete v oddíle 4.1.2 pozměněného
pracovního programu na rok 2017 a pracovního programu na rok 2018.
Účelem iniciativy WiFi4EU je poskytovat kvalitní přístup k internetu místním
obyvatelům i návštěvníkům v centrech místního veřejného života.
Místní bezdrátové připojení, které je bezplatné a není omezeno diskriminujícími
podmínkami, by mělo přispět k překonání digitální propasti, zejména v komunitách, které
v počítačové gramotnosti zaostávají – včetně venkovských oblastí a odlehlých míst.
1

Pozměněný pracovní program pro CEF Telecom pro rok 2017 – prováděcí rozhodnutí Komise C(2017) 7732. Viz
také nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č.
1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (Text s významem
pro EHP. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32017R1953
2
Prováděcí rozhodnutí Komise C(2018) 568.
3
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Bezdrátové připojení by také mělo zlepšit přístup k online službám, které zvyšují kvalitu
života v místních komunitách – jedná se např. o elektronické zdravotnictví (e-Health)
či elektronickou veřejnou správu (e-Government). Dále by to mělo umožnit vytvoření
nových nabídek týkajících se digitálního začlenění (např. počítačové a internetové kurzy)
a podpořit rozvoj malých a středních podniků poskytujících inovativní digitální produkty
a služby.
2.2

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY FINANČNÍ POMOCI

Přínosy a očekávané výsledky této výzvy k podávání žádostí najdete v oddíle 4.1.2
pozměněného pracovního programu na rok 2017 a pracovního programu na rok 2018.
V rámci této výzvy by mělo být přiděleno přibližně 2 800 poukázek.
3.

HARMONOGRAM

Zahájení výzvy k podávání žádostí

7. listopadu 2018 (13:00 hod SEČ)

Ukončení výzvy k podávání žádostí

9. listopadu 2018 (17:00:00 hod SEČ)

Hodnocení žádostí

listopad 2018 (orientační)

Konzultace s výborem CEF

listopad 2018 (orientační)

Přijetí rozhodnutí o výběru

prosinec 2018 (orientační)

Vypracování a podpis grantových dohod

prosinec 2018 (orientační)

4.

ROZPOČET

Orientační částka, která má být na základě této výzvy k podávání žádostí v rámci
iniciativy WiFi4EU formou poukázek rozdělena, činí 42 milionů EUR. Hodnota
jednotlivých poukázek, jejichž formou bude jednorázová částka přidělena, činí
15 000 EUR.

5.

PŘÍPUSTNOST ŽÁDOSTÍ

Na přípustnost žádostí jsou stanoveny čtyři požadavky:
1. Žádosti musí být podány elektronicky na portálu WiFi4EU4.
2. Žádost musí být podána za použití účtu u služby EU Login5, který si obce vytvořily
při registraci.

4
5

https://www.wifi4eu.eu/#/home
Informace o tom, jak si účet u služby EU-Login vytvořit, najdete na https://webgate.ec.europa.eu/cas.
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3. Žádosti musí být úplné, tzn., že na portál WiFi4EU je třeba nahrát i tyto dva
dokumenty v čitelné podobě:
1. doklad o souhlasu zákonného zástupce – tj. starosty/starostky obce (včetně
kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu)6,
2. kopii jmenovací listiny zákonného zástupce.
4. Žádosti musí být podány po zahájení výzvy a před uplynutím její lhůty stanovené
v oddíle 3 výše.
Pokud nebudou na portál nahrány oba výše uvedené dokumenty, portál WiFi4EU podání
žádosti neumožní.
Podání žádostí či jejich částí e-mailem nebo v tištěné podobě není přípustné.
Každý příjemce uvedené podpory smí v průběhu celého trvání této iniciativy využít
pouze jednu poukázku.

6.

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI

6.1

Způsobilí žadatelé

V souladu s pozměněným pracovním programem na rok 2017 a pracovním programem
na rok 2018 mohou žádost podat pouze obce nebo jejich sdružení z členských států EU,
z Islandu nebo Norska7. Žadatelé musí být zapsáni na seznamu8 způsobilých obcí
a sdružení obcí, jak byl stanoven v den zahájení výzvy9.
POZN.: Sdružení obcí podávají žádost jménem svých členů, tj. jedné či více obcí.
Sdružení obcí však nemohou být příjemci poukázek. Poukázku získají pouze jednotlivé
obce.
Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena
po celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období
vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i
nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (budete se přitom,

6

Tento formulář najdete na adrese: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
Podle oddílu 5.3.1 pozměněného pracovního programu na rok 2017 se výzvy k podávání žádostí mohou účastnit i
země Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářského prostoru (EHP),
i když nejsou výslovně uvedeny v textu pracovního programu, a to se stejnými právy, povinnostmi a požadavky jako
členské státy EU.
8
Viz https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call
9
V čl. 9 odst. 1a nařízení CEF (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013,
kterým se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007
a
(ES)
č. 67/2010
Text
s
významem
pro
EHP
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) se uvádí, že v zájmu toho, aby se zamezilo nepřiměřené
administrativní zátěži a nebylo nutné schvalovat každého žadatele zvlášť, se členské státy před zahájením výzvy
dohodnou na kategoriích příjemců (obce nebo sdružení obcí) uvedených v oddíle 5.4 pozměněného pracovního
programu na rok 2017, nebo oznámí Komisi jiná opatření.
7

3

pokud to bude možné, na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě článku
II.16.3.1 písm. a) grantové dohody10 (změna právní situace příjemce) projekt opustit.

6.2

Způsobilé činnosti

Účelem iniciativy WiFi4EU je podpořit činnosti, které:
1)

realizují obce, jež musí naplánovat a dohlížet na instalaci vnitřních nebo
venkovních bezdrátových přístupových bodů ve veřejných prostorách a jež se
musí zavázat, že:
a) zajistí, aby síť nebo sítě WiFi4EU fungovaly v plném rozsahu po dobu tří let
ode dne, kdy obdrží od agentury potvrzení podle článku 4.2 grantové dohody;
b) rekonfigurují síť nebo sítě WiFi4EU s cílem připojit je k zabezpečenému
autentizačnímu a monitorovacímu řešení v plném souladu s požadavky
stanovenými v bodě 6.2.111.

2)

se týkají širokopásmového připojení s vysokou rychlostí, jež umožňuje
uživatelům vysokou kvalitu internetového připojení a které
a) je poskytováno bezplatně a není omezeno diskriminačními podmínkami, je
snadno dostupné a využívá nejmodernější a nejlepší dostupné vybavení schopné
zaručit uživatelům vysokou rychlost připojení;
b) podporuje přístup k inovativním digitálním službám, jako jsou například
služby nabízené prostřednictvím infrastruktur digitálních služeb;
c) za účelem dobré dostupnosti poskytuje přístup k službám alespoň v příslušném
jazyce daného členského státu a pokud možno i v dalších úředních jazycích EU;
d) je poskytováno ve střediscích místního veřejného života, včetně venkovních
prostor přístupných široké veřejnosti v rámci veřejného života místních obyvatel;

3)

používají společnou vizuální identitu, jež poskytne Komise (viz oddíl 11 níže);

4)

v případě, že to vyžadují platné právní předpisy, prostřednictvím veřejné zakázky
(či rovnocenného řízení) zajistí potřebné vybavení a související instalace, a zajistí
tak instalaci přístupových bodů k vytvoření wi-fi sítě v oblastech, kde ještě
podobné bezplatné připojení k wi-fi neexistuje.

Poukázka WiFi4EU se musí použít k financování některé z následujících činností:
a) instalace zcela nové veřejné sítě wi-fi
b) modernizace stávající veřejné sítě wi-fi
c) rozšíření pokrytí stávající veřejné sítě wi-fi.
6.2.1 Požadavky na konfiguraci a připojení sítě WiFi4EU k monitorovacímu mechanismu
EK
10

Vzorová grantová dohoda je k dispozici na internetových stránkách výzvy: https://ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-facility/cef-telecom/wifi4eu
11
Zabezpečené autentizační a monitorovací řešení by mělo začít fungovat v příštích třech letech.
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Podle ustanovení 4. odstavce níže musí příjemce zajistit, aby přístupové body
financované pomocí poukázky WiFi4EU zobrazovaly pouze SSID „WiFi4EU“ a aby se
plně uplatňovaly povinnosti, jež jsou stanoveny v bodě 6.2.4.
Příjemce zajistí, že je síť WiFi4EU s SSID „WiFi4EU“ otevřená síť v tom smyslu, že se
při připojení k ní nevyžaduje žádné ověřování informací (například použitím hesla).
Jakmile se k ní uživatel připojí, příjemce zajistí, aby se na síti WiFi4EU s SSID
„WiFi4EU“ zobrazoval přihlašovací portál https ještě předtím, než se uživateli povolí
přístup na internet.
Není-li stanoveno jinak vnitrostátními právními předpisy, jež jsou v souladu s právními
předpisy EU, připojení k internetu pomocí SSID „WiFi4EU“ nesmí vyžadovat žádnou
registraci ani ověřování na přihlašovacím portálu a musí být dokončeno jedním
kliknutím.
Příjemce může od začátku fáze I a na svou vlastní odpovědnost vysílat dodatečné SSID
pro náležitě zabezpečená spojení uvedená v bodě 6.2.1.2. Příjemce může rovněž vysílat
dodatečné SSID za předpokladu, že je omezeno na interní užívání a nemá nepříznivý vliv
na kvalitu služby nabízené veřejnosti. Příjemce v obou případech zajistí, aby byla daná
SSID z projektu WiFi4EU od otevřených SSID řádně odlišena a dále zajistí, aby se v
plném rozsahu uplatňovaly požadavky uvedené v bodě 6.2.3 a 6.2.4.
U přístupových bodů, jež nejsou financovány poukázkou WiFi4EU, může příjemce také
vysílat SSID „WiFi4EU“ (jako jediné SSID, nebo souběžně s jejich stávajícím místním
SSID). Příjemce musí zajistit, aby přinejmenším pro koncové uživatele, kteří se připojí k
SSID „WiFi4EU“, platily plně stejné povinnosti, jež jsou stanoveny v bodě 6.2.3, 6.2.4 a
v tomto bodě 6.2.1.
Připojení k monitorovacímu mechanismu EK bude realizováno ve dvou fázích.
6.2.1.1 Fáze I
Za registraci uživatelů, jejich ověřování, schvalování a evidenci odpovídá v souladu
s evropskými a vnitrostátními právními předpisy každý příjemce sám.
Příjemce musí zajistit dodržování následujících požadavků pro přístupový portál s SSID
„WiFi4EU“:
a) Síť WiFi4EU s SSID „WiFi4EU“ musí jako uživatelské rozhraní používat
přihlašovací portál https.
Na přihlašovacím portále bude nastaven časový interval, v rámci kterého budou
automaticky identifikováni dříve připojení uživatelé, aby se jim po opětovném
připojení přihlašovací portál znovu nezobrazoval. Tato doba se bude každý den
v 00:00 hodin automaticky resetovat nebo bude přinejmenším nastavena na
maximálně 12 hodin.
b) Název domény přihlašovacího portálu https musí být standardní (ne IDN) a může
sestávat z písmen a až z, číslic 0 až 9 a pomlčky (−).
c) Vizuální identita: Přihlašovací portál musí být označen prvky vizuální identity
WiFi4EU.
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d) Do kódu přihlašovacího portálu musí být vložen sledovací kód (tzv. tracking
snippet), aby mohla agentura síť WiFi4EU na dálku monitorovat.
Pokyny
k
instalaci
kódu
jsou
k dispozici
na této
adrese:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu. Kód
nebude shromažďovat žádné osobní údaje. Bude sloužit pouze k tomu, aby bylo
možné sledovat počet uživatelů, kteří jsou k síti WiFi4EU připojeni, vkládat
vizuální identitu WiFi4EU a kontrolovat, zda je řádně zobrazena.
e) Na přihlašovacím portálu by mělo být uvedeno prohlášení o vyloučení
odpovědnosti, v němž budou uživatelé jasné informováni o tom, že WiFi4EU je
veřejná, otevřená internetová síť. V prohlášení by měla být rovněž uvedena
preventivní doporučení, která jsou zpravidla poskytována uživatelům předtím,
než se k internetu pomocí tohoto typu sítě připojí.
Příjemce je oprávněn zřídit více oddělených sítí WiFi4EU, které budou financovány ze
stejné poukázky a z nichž každá bude mít samostatný název domény a samostatný
přihlašovací portál. Povinnost podle článku 9 grantové dohody udržet síť WiFi4EU
aktivní po dobu 3 let poté, co agentura provede její ověření, platí pro všechny sítě
WiFi4EU, které jsou z dané poukázky financovány.
Fáze I potrvá do té doby, než příjemce obdrží oznámení o zahájení fáze II. Jakmile
oznámení obdrží, bude mít příjemce podle článku 9 grantové dohody povinnost upravit
konfiguraci své sítě v souladu s požadavky stanovenými v bodě 6.2.1, jak je dále
uvedeno v oznámení, a to do data uvedeného v oznámení.
6.2.1.2 Fáze II
V pozdější fázi bude na úrovni EU zřízen zabezpečený autentizační a monitorovací
systém, který umožní rozvoj sdružené struktury.
Podle článku 9 grantové dohody, jakmile bude fungovat zabezpečený autentizační
a monitorovací systém, musí příjemce svou síť nebo sítě WiFi4EU rekonfigurovat a
na tento systém je napojit. V rámci této rekonfigurace se zachová otevřené SSID
„WiFi4EU“ za použití přihlašovacího portálu, rozšíří se o dodatečné SSID„WiFi4EU“
pro řádně zabezpečená připojení (buď změnou stávajícího místního zabezpečeného
systému na společný, nebo jednoduše přidáním společného systému jako třetí SSID)
a zajistí se fungování mechanismu monitorování sítě WiFi4EU na úrovni přístupových
míst.
Odpovědnost za registraci a ověřování uživatelů pro otevřené SSID „WiFi4EU“ a pro
místní SSID u stávajících zabezpečených připojení, jakož i za schvalování a evidenci
uživatelů pro veškeré SSID ponese i nadále každý příjemce v souladu s evropskými i
vnitrostátními právními předpisy.
6.2.2 Technické požadavky na zařízení wi-fi v rámci sítě WiFi4EU
Příjemce podle hodnoty poukázky na místním trhu nainstaluje určitý počet přístupových
bodů. V každém případě by v závislosti na kombinaci vnitřních a venkovních
přístupových bodů měl nainstalovat minimálně tento počet:
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Minimální počet
přístupových bodů
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

venkovních Minimální
počet
přístupových bodů
0
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15

vnitřních

Příjemce zajistí, aby každý přístupový bod:













umožňoval souběžné dvoupásmové (2,4Ghz – 5Ghz) připojení
měl podpůrný cyklus delší než 5 let
měl střední dobu mezi poruchami (MTBF) alespoň 5 let
měl k dispozici samostatné a centralizované místo řízení u všech přístupových
bodů každé sítě WiFi4EU
podporoval normu IEEE 802.1x
vyhovoval normě IEEE 802.11ac Wave I
podporoval normu IEEE 802.11r
podporoval normu IEEE 802.11k
podporoval normu IEEE 802.11v
zvládal alespoň 50 souběžných uživatelů bez zhoršení výkonnosti
měl alespoň 2x2 MIMO
vyhovoval normě Hotspot 2.0 (certifikační program Passpoint sdružení Wi-Fi
Alliance).

6.3.2 Požadavky na kvalitu služby
Aby byla financovaná síť WiFi4EU schopna poskytovat uživatelům vysoce kvalitní
služby, musí si příjemce sjednat předplacenou službu odpovídající nejrychlejšímu
dostupnému internetovému připojení v dané oblasti a v každém případě takovému
připojení, které nabízí rychlost stahování alespoň 30 Mbps. Příjemce musí rovněž zajistit,
aby se tato rychlost páteřního připojení přinejmenším vyrovnala rychlosti, kterou
příjemce používá pro své interní potřeby (pokud nějaké připojení má).
6.4.2 Povinnosti týkající se poplatků, reklamy a využívání údajů
1.
Příjemce zajistí, aby byl přístup k síti WiFi4EU pro koncové uživatele bezplatný,
tzn. nikoli za úhradu, ať už formou přímé platby, nebo jinými formami protiplnění,
zejména musí být poskytován bez reklam a bez povinnosti poskytnout osobní údaje pro
komerční účely.
2.
Příjemce dále zajistí, aby přístup pro koncové uživatele prostřednictvím
provozovatelů komunikační sítě byl poskytován nediskriminačně, tzn. aniž by tím byla
7

dotčena omezení požadovaná podle práva Unie nebo podle vnitrostátního práva, které je
v souladu s právem Unie, a zároveň v souladu s potřebou zajistit hladké fungování sítě a
zejména nutnost zajistit spravedlivé přidělování kapacity mezi uživatele v době špičky.
3.
Za účelem podpory, monitorování nebo zlepšení fungování sítí může být
pravidelně prováděno zpracování dat pro statistické a analytické účely. Při jakémkoli
uchovávání nebo zpracování musejí být osobní údaje za tímto účelem řádně
anonymizovány v souladu s příslušným zvláštním prohlášením o ochraně soukromí.
6.3 Kritéria pro vyloučení
Žadatel bude z účasti na výzvě k předkládání žádostí vyloučen, pokud se nachází v
některé ze situací uvedených v článku 136 finančního nařízení12. Za tím účelem bude
muset na portálu WiFi4EU podepsat čestné prohlášení. Na portálu bude rovněž uveden
odkaz na seznam situací zakládajících vyloučení, jenž je v článku 136 finančního
nařízení uveden.

7.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ13

Poukázky budou přiděleny podle pořadí úspěšně podaných žádostí, jak bude
zaznamenáno na portálu WiFi4EU. O časovém razítku rozhoduje obdržení žádosti
centrálním serverem, a to na základě hodin tohoto serveru ve středoevropském (letním)
čase (SELČ), což je i čas v Bruselu. K zajištění vyváženého zeměpisného rozložení
finančních prostředků se při výběru žádostí dále použijí tato kritéria:
1. V rámci této výzvy k podávání žádostí bude každému členskému státu EU
a zemi EHP (Island a Norsko) přiděleno nejméně 15 poukázek, pokud z těchto
zemí obdržíme dostatečný počet žádostí.
2. Celková hodnota poukázek na jeden členský stát EU či zemi EHP (Island
a Norsko) by neměla přesáhnout 8 % rozpočtu výzvy.
Pro každou způsobilou zemi bude sestaven rezervní seznam s omezeným počtem žádostí.
Jakmile bude rozpočet k dispozici, mohou být z rezervního seznamu vybrány žádosti. Za
tímto účelem budou při výběru žádostí z rezervního seznamu použita výše uvedená
kritéria. Rezervní seznam platí pouze pro tuto výzvu a žadatelé na rezervním seznamu
budou informováni o datu, do kterého bude rezervní seznam platit.
8.

SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY EU

V souladu s článkem 23 nařízení o Nástroji pro propojení Evropy (CEF) jsou
financovány pouze ty činnosti, které jsou v souladu s předpisy EU.
9.

FINANČNÍ USTANOVENÍ

12

Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení
(EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č.
1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č.
966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
13
Viz příloha 4 pozměněného pracovního programu na rok 2017.
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9.1

Obecné zásady

9.1.1

Další zdroje financování

Podle článku 191 finančního nařízení může být na každou činnost přidělen z rozpočtu EU
pouze jeden grant. Za žádných okolností nebudou tytéž náklady financovány z rozpočtu
EU dvakrát.
9.1.2

Zákaz retroaktivity

Podle článku 193 finančního nařízení nesmí být granty uděleny zpětně na činnost, která
již byla do dne vstupu grantové dohody v platnost dokončena.
9.2

Formy financování

9.2.1 Forma grantu
Granty, které mají být v rámci této výzvy k podávání žádostí uděleny, budou mít formu
jednorázového příspěvku ve výši 15 000 EUR na příjemce.
9.2.2

Doba trvání činnosti

Datem zahájení činnosti je datum vstupu grantové dohody v platnost a doba jejího trvání
je maximálně 18 měsíců.
9.3

Platební podmínky

V souladu s podmínkami grantové dohody bude proplacení poukázky provedeno
ve prospěch společnosti zajišťující instalaci sítě wi-fi, jakmile bude potvrzeno, že toto
zařízení v souladu s grantovou dohodou funguje. Platba bude provedena co nejdříve
ve lhůtě nejvýše 60 dnů na bankovní účet, který společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi
uvedla na portálu WiFi4EU. Upozorňujeme, že společnost zajišťující instalaci sítě wi-fi
musí nahrát platný a čitelný bankovní výpis nebo rovnocenný dokument.
Nedodržení povinnosti příjemce:
a) udržovat zařízení wi-fi aktivní po dobu tří let,
b) rekonfigurovat svou síť nebo sítě WiFi4EU s cílem připojit je k zabezpečenému
autentizačnímu a monitorovacímu řešení v plném souladu s požadavky
stanovenými v bodě 6.2.1.
může vést k vrácení poukázky ze strany příjemce.
Agentura nebude zasahovat do smluvních vztahů mezi příjemcem a společností
zajišťující instalaci sítě wi-fi.
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10.

GRANTOVÁ DOHODA

Agentura INEA vybrané obce vyzve, aby podepsaly grantovou dohodu, která obsahuje
podmínky financování v eurech. Grantová dohoda, jejíž vzor je k dispozici ve všech
úředních jazycích EU, není převoditelná14.
Grantovou dohodu podepíše zákonný zástupce (starosta/starostka obce). Pokud chce
zákonný zástupce pověřit podpisem grantové dohody jinou osobu, musí nejpozději před
jejím podpisem nahrát na portál WiFi4EU tyto dokumenty:
1. formulář zmocněného zástupce15
2. kopii občanského průkazu / cestovního pasu zmocněného zástupce
Upozorňujeme, že zmocněná osoba bude muset k podpisu grantové dohody použít vlastní
účet u služby EU Login16.

11.

PROPAGACE

Pravidla týkající se vizuální identity pro účely propagačních akcí příjemců grantů v rámci
iniciativy WiFi4EU najdete zde: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eubezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu.

12.
12.1

INFORMACE PRO ŽADATELE A POSTUP PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Informace pro žadatele

Praktické informace o této výzvě k podávání žádostí (tj. vzor grantové dohody,
pozměněný pracovní program pro CEF Telecom na rok 2017, pracovní program na rok
2018, příslušné právní předpisy) jsou k dispozici na internetových stránkách agentury
INEA věnovaných iniciativě WiFi4EU: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/wifi4eu.
Žadatelům se doporučuje, aby až do termínu podávání žádostí tyto internetové stránky a
twitterový účet agentury INEA (@ inea_eu), pravidelně navštěvovali.
Všechny otázky týkající se této výzvy zasílejte asistenční službě (helpdesk) přes portál
WiFi4EU17. Odpověď zašle asistenční služba přímo na e-mailovou adresu, z níž byla
daná otázka odeslána.
Odpovědi na opakující se otázky zveřejňujeme v seznamu častých otázek, který je
k dispozici na internetových stránkách věnovaných jednotnému digitálnímu trhu18, jež
jsou dostupné také prostřednictvím internetových stránek výzvy.

14

Vzorová grantová dohoda je k dispozici na internetových stránkách výzvy:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
15
Tento formulář najdete na adrese: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
16
Jak si založit účet u služby EU Login – viz poznámka pod čarou č. 5.
17
Viz www.wifi4eu.eu
18
Viz https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wifi-pripojeni-pro-obyvatele-eu

10

12.2

Postup podání žádosti

Žádosti lze podávat pouze elektronicky za předpokladu, že jsou na portál WiFi4EU
nahrány požadované dokumenty, přičemž je třeba použít účet EU Login, který byl použit
při registraci obce na portálu. Žádosti musí být podány po zveřejnění výzvy 7/11/2018
ve 13:00 hod SEČ a před uplynutím její lhůty 9/11/2018 v 17:00 hod SEČ. Žádost lze
podat v kterémkoli úředním jazyce EU.
Žadatelé mohou podat svou žádost kdykoli kliknutím na příslušné tlačítko. Hodiny
centrálního serveru však automaticky zablokují jakýkoli pokus podat žádost před
formálním zahájením výzvy. Žadatel bude o tom okamžitě informován a bude to moci
zkusit znovu. Po zahájení výzvy bude žadatel o úspěšném podání své žádosti
informován.
Seznam požadovaných dokumentů najdete v oddílu 6 výše.
O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé včas informováni.

13.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při podání žádosti dochází prostřednictvím portálu WiFi4EU k zaznamenávání
a zpracovávání osobních údajů (např. jména a adresy). Tyto údaje budou zpracovány
v souladu s platnými právními předpisy.
Není-li uvedeno jinak, otázky a veškeré požadované osobní údaje budou zpracovány
pouze za účelem přidělení poukázky v souladu s výzvou k podávání žádostí a v případě
úspěšných žadatelů také za účelem řízení grantu. Osobní údaje, které jsou obsaženy
v žádosti (jméno, příjmení, e-mailová adresa, pozice subjektu údajů v organizaci,
občanský průkaz / cestovní pas), budou zpracovány v mezích stanovených nařízením
č. 45/200119 a podle zásady opodstatněné potřeby přístupu k informacím.
Společnými správci údajů jsou GŘ CONNECT a INEA.
Informace o zpracování osobních údajů žadatele jsou k dispozici v prohlášení o ochraně
soukromí na domovské stránce portálu Wifi4EU.
Pokud se příjemce nachází v některé ze situací uvedených v čl. 136 odst. 1 a článku 141
nařízení (EU, Euratom) 2018/104620, mohou být osobní údaje žadatele (např. jméno,
adresa, právní forma a jména osob, jež mají pravomoc zastupovat) zaregistrovány v
systému včasného odhalování rizik a vylučování hospodářských subjektů (EDES), který
zřídila Komise.
Další informace o systému EDES (včetně důvodů k zapsání do databáze) viz:
http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

19
20

Viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32001R0045
Viz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX%3A32018R1046
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a prohlášení o ochraně soukromí EDES:
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_e
des_en.pdf
Informujeme žadatele, že k zajištění ochrany finančních zájmů EU mohou být jejich
osobní údaje sděleny útvarům interního auditu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, subjektu specializovanému na finanční nesrovnalosti (komisi pro řešení
finančních nesrovnalostí) nebo Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
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