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Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih: WiFi4EU 

(WiFi4EU-2018-1) 

 

 

 

1. OZADJE IN UTEMELJITEV  

 

Splošni okvir za ta razpis za zbiranje prijav je opredeljen v oddelkih 2.3.2 in 4 

spremenjenega delovnega programa IPE za področje telekomunikacij za leto 2017
1
 in 

delovnega programa IPE za področje telekomunikacij za leto 2018
2
, ki sta objavljena na 

strani WiFi4EU spletnega mesta INEA.
3

 Ozadje in utemeljitev za ta razpis za zbiranje 

prijav sta opredeljena v oddelku 4.1.1 spremenjenega delovnega programa za leto 2017 

in delovnega programa IPE za področje telekomunikacij za leto 2018.  

 

Za namene tega razpisa se bodo dodelila poenostavljena nepovratna sredstva v obliki 

pavšalnega zneska („bon“).  

 

 

2. PREDNOSTNE NALOGE IN CILJI 

 

2.1  Prednostni rezultati 

 

Prednostni rezultati tega razpisa za zbiranje prijav so opredeljeni v oddelku 4.1.2 

spremenjenega delovnega programa za leto 2017 in delovnega programa za leto 2018.  

 

Pobuda WiFi4EU je program podpore za ponudbo dostopa do interneta visoke kakovosti 

lokalnim prebivalcem in obiskovalcem v lokalnih središčih javnega življenja.  

Takšna lokalna brezžična povezljivost, ki je brezplačna in brez diskriminatornih pogojev, 

naj bi prispevala k premostitvi digitalnega razkoraka, zlasti v skupnostih, ki zaostajajo na 

področju digitalne pismenosti, pa tudi na podeželju in oddaljenih območjih. 

                                                 
1  Spremenjeni delovni program IPE za področje telekomunikacij za leto 2017 – Izvedbeni sklep Komisije C(2017) 

7732. Glejte tudi Uredbo (EU) 2017/1953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 o spremembi 

uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih 

skupnostih (Besedilo velja za EGP.): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:32017R1953. 
2
 Izvedbeni sklep Komisije C(2018) 568. 

3 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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Dodatno naj bi izboljšala dostop do spletnih storitev, ki povečujejo kakovost življenja v 

lokalnih skupnostih z lažjim dostopom do storitev, kot sta na primer e-zdravstvo in e-

uprava, omogočala ustvarjanje novih ponudb za digitalno vključevanje, npr. tečaji za 

uporabo računalnikov in interneta, ter spodbudila razvoj lokalnih malih in srednjih 

podjetij, ki uvajajo inovacije na področju digitalnih proizvodov in storitev. 

 

2.2 PRIČAKOVANI REZULTATI FINANČNE POMOČI 

 

Koristi in pričakovani rezultati tega razpisa za zbiranje prijav so opredeljeni v oddelku 

4.1.2 spremenjenega delovnega programa za leto 2017 in delovnega programa za leto 

2018. V tem razpisu za zbiranje prijav bo predvidoma dodeljeno okvirno število 2 800 

bonov. 

 

3. ČASOVNI RAZPORED 

 

 

Odprtje razpisa za zbiranje prijav 7. november 2018 (13:00:00 po 

srednjeevropskem času) 

Zaprtje razpisa za zbiranje prijav 9. november 2018 (17:00:00 po 

srednjeevropskem času) 

Ocenjevanje prijav novembra 2018 (okvirno) 

Posvetovanje v odboru IPE novembra 2018 (okvirno) 

Sprejetje sklepa o izbiri decembra 2018 (okvirno) 

Priprava in podpis sporazumov o 

dodelitvi nepovratnih sredstev 

decembra 2018 (okvirno) 

 

 

4. PRORAČUN 

 

Okvirni znesek, ki se bo dodelil na podlagi tega razpisa za zbiranje prijav za pobudo 

WiFi4EU, znaša 42 milijonov EUR. Vrednost posameznega bona, ki se dodeli, znaša 

15 000 EUR v obliki pavšalnega zneska. 

 

 

5. ZAHTEVE ZA DOPUSTNOST 

 

Obstajajo štiri zahteve za dopustnost: 

 

1. Prijave se oddajo v elektronski obliki prek portala WiFi4EU
4
. 

 

2. Prijave se morajo oddati prek računa EU Login
5
, vezanega na registracijo občine. 

 

3. Prijave morajo biti popolne, kar pomeni, da morajo vsebovati naslednji dve dokazili – 

v čitljivi obliki – naloženi na portal WiFi4EU: 

                                                 
4 https://www.wifi4eu.eu/#/home 
5 Dodatne informacije o tem, kako dobiti EUlogin, so na voljo na naslovu https://webgate.ec.europa.eu/cas  

https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://webgate.ec.europa.eu/cas
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1. obrazec dokazila o soglasju zakonitega zastopnika (tj. župana/predsednika 

občine) s prijavo (vključno s kopijo uradnega identifikacijskega 

dokumenta/potnega lista)
6
,  

2. kopijo akta o imenovanju zakonitega zastopnika. 

 

 

4. Prijave je treba oddati v roku po odprtju razpisa in pred njegovim zaprtjem iz 

točke 3.  

 

Portal WiFi4EU ne bo omogočal oddaje prijave, če nanj ne bosta naložena prej navedena 

dokumenta.  

 

Prijave ali deli prijav, oddani po elektronski pošti ali na papirju, ne bodo sprejeti. 

 

V celotnem času trajanja pobude lahko vsak upravičenec uporabi le en bon. 

 

 

6. MERILA ZA UPRAVIČENOST 

 

6.1  Upravičeni prijavitelji 

 

V skladu s spremenjenim delovnim programom za leto 2017 in delovnim programom za 

leto 2018 lahko prijavo odda le občina ali zveza, ki jo sestavljajo občine, v imenu svojih 

članic s sedežem v državi članici EU, na Islandiji ali Norveškem
7
. Prijavitelji morajo biti 

na seznamu
8
 upravičenih občin in zvez občin, ki je določen na dan objave razpisa

9
.  

 

OPOMBA: Zveze občin lahko oddajo prijavo v imenu svojih članov, tj. ene ali več 

občin. Vendar zveze občin ne morejo biti upravičene do bonov. Bon lahko uporabijo le 

posamezne občine. 

 

 

Za britanske prijavitelje: opozarjamo vas, da je merila za upravičenost treba izpolnjevati 

skozi celotno obdobje, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Če bo Združeno 

kraljestvo izstopilo iz EU v obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne 

da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so britanski prijavitelji še naprej upravičeni, ne 

boste več prejemali sredstev EU (čeprav boste še naprej sodelovali, kadar bo to mogoče) 

ali boste morali zapustiti projekt na podlagi člena II.16.3.1(a) (sprememba pravnega 

položaja upravičenca) sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev
10

. 

                                                 
6
 Ta obrazec je na voljo tukaj: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 

7 V skladu z oddelkom 5.3.1 spremenjenega delovnega programa za leto 2017 lahko pri razpisu za zbiranje prijav z 

enakimi pravicami, obveznostmi in zahtevami kakor države članice EU sodelujejo države članice Evropskega 

združenja za prosto trgovino (EFTA), ki so članice Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tudi kadar to ni 

izrecno omenjeno v besedilu delovnega programa.  
8 Glejte: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-first-call 
9 V členu 9(1a) uredbe o IPE (Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o 

vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) 

št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (Besedilo velja za EGP) (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) je navedeno, da se je zadevna država članica zaradi izogibanja 

nepotrebnemu upravnemu bremenu in potrebi po odobritvi vsakega prijavitelja pred razpisom dogovorila o 

kategorijah upravičencev (občine ali zveze, ki jih sestavljajo občine), kot so določene v oddelku 5.4 spremenjenega 

delovnega programa za leto 2017, ali je uradno obvestila Komisijo o nasprotnem.  
10 Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstvih je na voljo na spletni strani razpisa za zbiranje prijav: 

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/news/list-eligible-entities-wifi4eu-first-call
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013R1316
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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6.2  Upravičene dejavnosti 

 

Cilj pobude WiFi4EU je podpora dejavnostim, ki:  

 

(1) jih izvedejo občine, ki morajo načrtovati in nadzorovati namestitev lokalnih 

brezžičnih dostopovnih točk na javnih mestih v zaprtih prostorih ali na prostem in 

se morajo zavezati, da bodo:  

 

a) izvajale omrežje ali omrežja WiFi4EU ob polnem delovanju tri leta od datuma 

uradnega obvestila agencije o potrditvi iz člena 4.2 vzorca sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev;  

b) vnovično konfigurirale omrežje ali omrežja WiFi4EU za povezavo z 

zaščitenim sistemom za avtentikacijo in spremljanje v celoti v skladu z 

zahtevami iz točke 6.2.1
11

. 

 

 (2) izhajajo iz širokopasovne povezljivosti visoke hitrosti, ki omogoča kakovostno 

uporabniško izkušnjo na internetu ter: 

 

a) je brezplačna in brez diskriminatornih pogojev, lahko dostopna ter uporablja 

najnovejšo in najboljšo razpoložljivo opremo, ki svojim uporabnikom omogoča 

povezljivost visoke hitrosti;  

b) podpira dostop do inovativnih digitalnih storitev, kot so storitve, ki se izvajajo 

prek infrastruktur za digitalne storitve;  

c) za namene dostopnosti omogoča dostop do storitev vsaj v ustreznih jezikih 

zadevne države članice, in kolikor je mogoče, drugih uradnih jezikih EU; 

d) je na voljo v lokalnih središčih javnega življenja, vključno z mesti na prostem, 

dostopnimi širši javnosti v javnem življenju lokalnih skupnosti. 

 

(3) uporabljajo skupno celostno podobo, ki jo priskrbi Komisija (glejte oddelek 11 v 

nadaljevanju); 

 

(4) pomenijo zavezo k naročilu (ali enakovrednemu postopku) potrebne opreme in 

povezanih storitev namestitve, kadar to zahteva veljavna zakonodaja, ter 

namestitvi dostopovne točke Wi-Fi na območjih, kjer podobne ponudbe 

brezplačne povezljivosti Wi-Fi še ne obstajajo. 

 

Bon WiFi4EU se uporabi za financiranje katerega koli od naslednjih ukrepov: 

a) namestitev popolnoma novega javnega omrežja Wi-Fi, 

b) nadgradnjo obstoječega javnega omrežja Wi-Fi,  

c) razširitev dosega obstoječega javnega omrežja Wi-Fi. 

 

6.2.1 Zahteve za konfiguracijo in povezavo omrežja(-ij) WiFi4EU s sistemom 

spremljanja Evropske komisije  

 

                                                 
11

 Pričakuje se, da bo zaščiteni sistem za avtentikacijo in spremljanje uveden v naslednjih treh letih. 
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Ob upoštevanju četrtega odstavka v nadaljevanju upravičenec zagotovi, da dostopovne 

točke, financirane z bonom WiFi4EU, distribuirajo izključno WiFi4EU SSID in da se 

obveznosti iz točke 6.2.4 v celoti izpolnjujejo. 

 

Upravičenec zagotovi, da je omrežje WiFi4EU s SSID WiFi4EU odprto omrežje, se 

pravi, da za povezavo ne zahteva identifikacijskih podatkov kakršne koli vrste (kot npr. 

uporabe gesla). Ko se uporabnik poveže z njim, upravičenec zagotovi, da omrežje 

WiFi4EU s SSID WiFi4EU pokaže prestrezni portal https, preden uporabniku dovoli 

povezavo z internetom. 

 

Za povezavo z odprtim SSID WiFi4EU ni potrebna registracija ali avtentikacija, razen če 

jo zahteva nacionalna zakonodaja, skladna s pravom Unije, izvede pa se s tipko 

„povezava z enim klikom“.  

 

Upravičenec lahko od začetka faze I na svojo odgovornost distribuira dodaten SSID za 

ustrezno zaščitene povezave iz točke 6.2.1.2. Upravičenec lahko tudi distribuira dodaten 

SSID, če je omejen na notranjo uporabo upravičenca in ne vpliva neustrezno na kakovost 

storitve za javnost. V obeh primerih upravičenec poskrbi, da se tak SSID ustrezno loči od 

odprtega SSID WiFi4EU ter da se obveznosti iz točk 6.2.3 in 6.2.4 v celoti izpolnjujejo.  

 

Tudi pri dostopovnih točkah, ki se ne financirajo z bonom WiFi4EU, upravičenec lahko 

distribuira WiFi4EU SSID (kot edini SSID ali vzporedno z obstoječim lokalnim SSID). 

Upravičenec zagotovi, da se vsaj za končne uporabnike, ki se povezujejo s SSID 

WiFi4EU, obveznosti iz točk 6.2.3, 6.2.4 in te 6.2.1 v celoti izpolnjujejo. 

 

Povezava s sistemom spremljanja Evropske komisije se izvede v dveh fazah. 

 

6.2.1.1 Faza I 

Za registracijo, avtentikacijo, avtorizacijo in vodenje računov uporabnikov je odgovoren 

posamezni upravičenec v skladu s pravom EU in nacionalno zakonodajo.  

Upravičenec zagotovi skladnost z naslednjimi zahtevami za prestrezni portal v SSID 

WiFi4EU: 

a) Omrežje WiFi4EU s SSID WiFi4EU uporablja kot vmesnik do uporabnikov 

prestrezni portal https.  

Prestrezni portal določi obdobje za samodejno prepoznavanje prej povezanih 

uporabnikov, tako da se prestrezni portal pri ponovni povezavi ne pokaže znova. 

To obdobje se samodejno ponastavi vsak dan ob 00.00 ali se vsaj nastavi za 

največ 12 ur. 

b) Ime domene, povezano s prestreznim portalom https, je klasično 

(neinternacionalizirano ime domene – non-IDN), sestavljeno iz črk od a do z, 

števk od 0 do 9, vezaja (-).  

c) Celostna podoba: prestrezni portal vključuje celostno podobo WiFi4EU.  

d) V prestrezni portal je vgrajen kodni izrezek za sledenje, ki omogoča agenciji 

spremljanje omrežja WiFi4EU na daljavo.  

Navodila za namestitev kodnega izrezka so na voljo na naslednji povezavi: 

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

Kodni izrezek ne bo zbiral nobenih osebnih podatkov. Uporabljal se bo za štetje 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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števila uporabnikov, ki se povezujejo na omrežje WiFi4EU, naložitev celostne 

podobe WiFi4EU in preverjanje, ali je pravilno prikazana. 

e) Prestrezni portal mora imeti izjavo o omejitvi odgovornosti, ki uporabnike jasno 

seznani, da je WiFi4EU javno odprto omrežje. Izjava o omejitvi odgovornosti bi 

morala vsebovati previdnostna priporočila, ki se ponavadi navedejo pri dostopu 

do interneta prek takih omrežij. 

Upravičenec ima pravico vzpostaviti različna omrežja WiFi4EU, ki so financirana z istim 

bonom, vsako ima drugačno ime domene in drugačen prestrezni portal. Obveznost iz 

člena 9 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev glede triletnega izvajanja omrežja 

WiFi4EU po preveritvi od Agencije velja za vsa takšna omrežja WiFi4EU, financirana z 

istim bonom. 

Faza I se uporablja, dokler upravičenec ne prejme obvestila, da je faza II aktivirana. Po 

prejetju obvestila bo moral upravičenec v skladu s členom 9 sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev prilagoditi konfiguracijo omrežja v skladu z zahtevami iz točke 

6.2.1, kakor je podrobneje opisano v obvestilu, in sicer v časovnem okviru, ki bo 

naveden v obvestilu. 

 

6.2.1.2  Faza II 

V poznejši fazi bo na ravni EU vzpostavljen zaščiten sistem za avtentifikacijo in 

spremljanje, ki se bo lahko razvil v povezano strukturo.  

Ko bo zaščiteni sistem za avtentifikacijo in spremljanje pripravljen za delovanje, bo 

upravičenec v skladu s členom 9 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev vnovično 

konfiguriral omrežje WiFi4EU za povezavo s sistemom. Vnovično konfiguriranje bo 

vključevalo izvajanje odprtega SSID WiFi4EU z uporabo prestreznega portala, izvajanje 

dodatnega SSID WiFi4EU za ustrezno zaščitene povezave (bodisi z zamenjavo 

obstoječega lokalnega zaščitenega sistema s skupnim ali preprosto z dodatnim 

izvajanjem skupnega sistema kot tretjega SSID) in omogočanje, da sistem spremlja 

omrežja WiFi4EU na ravni dostopovne točke.  

Za registracijo in avtentikacijo uporabnikov pri odprtem SSID WiFi4EU in lokalnem 

SSID za zaščitene povezave, kjer ta obstaja, ter avtorizacijo in vodenje računov 

uporabnikov za vse SSID so še naprej izključno odgovorni posamezni upravičenci v 

skladu s pravom EU in nacionalno zakonodajo. 

  

6.2.2 Tehnične zahteve za opremo Wi-Fi v omrežjih WiFi4EU 

Upravičenec namesti več dostopovnih točk, ki odražajo vrednost bona na njegovem trgu. 

V vsakem primeru namesti vsaj naslednje število dostopovnih točk, ki je odvisno od 

kombinacije dostopovnih točk v zaprtih prostorih in na prostem: 

 

 

 

Najmanjše število dostopovnih 

točk na prostem 

Najmanjše število dostopovnih točk 

v zaprtih prostorih 

10 0 

9 2 
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8 3 

7 5 

6 6 

5 8 

4 9 

3 11 

2 12 

1 14 

0 15 

 

Upravičenec zagotovi, da vsaka dostopovna točka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve: 

 

 podpira hkratno dvopasovno (2,4Ghz–5Ghz) uporabo, 

 ima podporni cikel, daljši od 5 let, 

 povprečni čas med okvarami (MTBF) znaša najmanj 5 let, 

 ima namensko in centralizirano enotno točko upravljanja za vse dostopovne točke 

vsakega omrežja WiFi4EU,  

 podpira IEEE 802.1x, 

 je skladna s standardom IEEE 802.11ac Wave I, 

 podpira IEEE 802.11r, 

 podpira IEEE 802.11k, 

 podpira IEEE 802.11v,  

 zmore vsaj 50 hkratnih uporabnikov brez poslabšanja delovanja, 

 ima najmanj 2 x 2 antenska sistema z več vhodi in izhodi (MIMO), 

 je skladna s standardom Hotspot 2.0 (program certificiranja Passpoint Wi-Fi 

Alliance). 

 

6.2.3 Zahteve za kakovost storitev 

Da bi omrežje, financirano z WiFi4EU, lahko omogočilo izkušnjo interneta visoke 

kakovosti, se mora upravičenec naročiti na tisto internetno povezavo, ki na množičnem 

trgu njegovega območja omogoča največjo hitrost, v vsakem primeru pa na tisto, ki 

omogoča hitrost prenosa najmanj 30 Mbps. Upravičenec poskrbi tudi, da je hitrost tega 

vmesnega povezovalnega omrežja vsaj enakovredna povezljivosti, ki jo uporablja – če jo 

uporablja – za svoje notranje potrebe.  

6.2.4 Obveznosti glede pristojbin, oglaševanja in uporabe podatkov  

1. Upravičenec zagotovi, da ima končni uporabnik brezplačni dostop do omrežja 

WiFi4EU, kar pomeni, da je dostop na voljo brez ustreznega nadomestila bodisi z 

neposrednim plačilom bodisi z drugimi vrstami nadomestil, zlasti brez komercialnega 

oglaševanja in ponovne uporabe osebnih podatkov za komercialne namene. 

2. Upravičenec zagotovi, da dostop končnega uporabnika po operaterjih 

elektronskih komunikacijskih omrežij poteka brez diskriminacije, in sicer brez poseganja 

v omejitve, zahtevane po pravu Unije ali nacionalni zakonodaji, skladni s pravom Unije, 

ob upoštevanju potrebe po omogočanju nemotenega delovanja omrežja in zlasti potrebe 

po pošteni porazdelitvi zmogljivosti med uporabniki v času konic. 

3. Za spodbujanje, spremljanje ali izboljšanje delovanja omrežij lahko redno poteka 

obdelava podatkov za statistične in analitične namene. V ta namen se vsako shranjevanje 
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ali obdelava osebnih podatkov ustrezno anonimizira v skladu z ustreznimi posebnimi 

izjavami o varstvu osebnih podatkov za te storitve. 

6.3 Merila za izključitev 

 

Prijavitelj bo izključen iz sodelovanja pri postopku razpisa za zbiranje prijav, če je v 

kateri koli od situacij iz člena 136 finančne uredbe.
12

 V ta namen bo prijavitelj na portalu 

WiFi4EU moral podpisati častno izjavo. Na portalu bo tudi povezava do seznama 

izključitvenih situacij iz člena 136 finančne uredbe.  

 

 

7. IZBIRNI POSTOPEK
13

 

 

Boni bodo dodeljeni po načelu „kdor prvi pride, prvi melje“, pri čemer se uporabi 

časovni žig na uspešno oddani prijavi, kot je zapisan v portalu WiFi4EU. Časovni žig se 

določi ob prejemu potrditve prijave s centralnega strežnika, ki temelji na uri centralnega 

strežnika po srednjeevropskem (poletnem) času (SEČ/CET) (bruseljski čas). Da se 

zagotovi geografsko uravnotežena porazdelitev finančnih sredstev, se bodo uporabljala 

tudi naslednja merila za izbor: 

 

1. v tem razpisu za zbiranje prijav bo dodeljenih najmanj 15 bonov na državo 

članico in državo EGP (Islandija in Norveška), če bo iz njih prejeto zadostno 

število prijav; 

 

2. skupno število bonov, ki se dodeli na državo članico in državo EGP (Islandija 

in Norveška), ne sme presegati 8 % proračuna razpisa za zbiranje prijav.  

 

Za vsako upravičeno državo bo pripravljen rezervni seznam z omejenim številom prijav. 

Če se bodo v proračunu sprostila sredstva, bodo prijave lahko izbrane z rezervnega 

seznama V ta namen se bodo pri izbiri z rezervnega seznama upoštevala navedena 

merila. Rezervni seznam bo veljal le za ta razpis, prijavitelji z rezervnega seznama pa 

bodo obveščeni o datumu, do katerega bo veljal rezervni seznam.  

 

8. SKLADNOST S PRAVOM EU 

 

V skladu s členom 23 uredbe o IPE se financirajo le ukrepi, ki so v skladu s pravom EU.  

 

9. FINANČNE DOLOČBE 

 

9.1 Splošna načela 

 

9.1.1 Drugi viri financiranja 

 

V skladu s členom 191 finančne uredbe se za vsak ukrep lahko iz proračuna EU dodelijo 

nepovratna sredstva samo enkrat. Isti stroški se iz proračuna nikoli ne financirajo 

                                                 
12 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni 

proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, 

(EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter 

razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 30.7.2018, str. 1). 
13 Glejte Prilogo 4 k spremenjenemu delovnemu programu za leto 2017 
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dvakrat. 

 

9.1.2 Prepoved retroaktivnosti 

 

V skladu s členom 193 finančne uredbe nobenih nepovratnih sredstev ni mogoče dodeliti 

retroaktivno za ukrepe, ki so že končani do datuma začetka veljavnosti sporazuma o 

dodelitvi nepovratnih sredstev.  

 

9.2  Oblika financiranja 

 

9.2.1 Oblika nepovratnih sredstev 

 

Nepovratna sredstva, ki se dodelijo na podlagi tega razpisa za zbiranje prijav, bodo v 

obliki prispevka v pavšalnem znesku 15 000 EUR na upravičenca.  

 

9.2.2 Trajanje ukrepa 

 

Datum začetka ukrepa je datum začetka veljavnosti sporazuma o dodelitvi nepovratnih 

sredstev, ukrep pa traja največ 18 mesecev. 

 

9.3  Ureditev plačil 

 

V skladu s pogoji sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev se bon plača podjetju, ki je 

namestilo omrežje Wi-Fi, potem ko je bilo omrežje potrjeno kot delujoče v skladu s 

sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev. Plačilo se opravi čim prej, v roku največ 

60 dni, na bančni račun, ki ga je v portalu WiFi4EU navedlo podjetje, ki je namestilo 

omrežje Wi-Fi. Upoštevajte, da bo podjetje, ki namesti omrežje Wi-Fi, moralo naložiti 

veljaven in berljiv bančni izpisek ali enakovreden dokument. 

 

Če upravičenec: 

 

a) ne upošteva obveznosti triletnega izvajanja omrežja Wi-Fi,  

b) ne konfigurira svojega omrežja ali omrežij WiFi4EU za povezavo z zaščitenim 

sistemom za avtentikacijo in spremljanje v celoti v skladu z zahtevami iz točke 

6.2.1, 

se lahko od njega zahteva vračilo bona. 

  

Agencija ne bo posegala v pogodbene odnose med upravičencem in podjetjem, ki 

namesti omrežje Wi-Fi. 

 

 

10. SPORAZUM O DODELITVI NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 

INEA bo izbrano občino pozvala k podpisu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, 

ki bo pripravljen v eurih in bo vseboval podrobne pogoje financiranja. O standardnem 

vzorcu sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih 

EU, se ni mogoče pogajati
14

.  

 

                                                 
14

 Vzorec sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstvih je na voljo na spletni strani razpisa za zbiranje prijav:  

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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Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev podpiše zakoniti zastopnik (župan/vodja 

občine). Če zakoniti zastopnik želi za podpis sporazuma pooblastiti drugo osebo, je treba 

na portal WiFi4EU najpozneje pred podpisom sporazuma o dodelitvi nepovratnih 

sredstev naložiti naslednje dokumente: 

 

1. obrazec za pooblaščeno osebo
15

, 

2. uradni identifikacijski dokument/potni list pooblaščene osebe. 

 

Upoštevajte, da bo moral pooblaščeni podpisnik za podpis sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev uporabiti lastni račun EU Login
16

. 

 

 

11.  OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

 

Pravila o celostni podobi, ki jih morajo upravičenci upoštevati pri ukrepih za obveščanje 

javnosti o pobudi WiFi4EU, so na voljo tukaj: https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane 

 

 

12.  INFORMACIJE ZA PRIJAVITELJE IN POSTOPEK ODDAJE  

 

12.1  Informacije za prijavitelje 

 

Praktične informacije o tem razpisu za zbiranje prijav (tj. vzorec sporazuma o dodelitvi 

nepovratnih sredstev, spremenjeni delovni program IPE za področje telekomunikacij za 

leto 2017, delovni program IPE za področje telekomunikacij za leto 2018, ustrezna 

zakonodaja) so na voljo na strani WiFi4EU spletnega mesta INEA: 

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

 

Prijaviteljem se priporoča, da do roka za oddajo prijav redno obiskujejo to spletno mesto 

in spremljajo tudi objave INEA na Twitterju (@inea_eu). 

 

Vsa vprašanja o tem razpisu je treba poslati službi za pomoč uporabnikom za ta razpis, ki 

je dostopna prek portala WiFi4EU
17

. Služba za pomoč uporabnikom bo odgovor poslala 

neposredno na e-naslov, s katerega je bilo poslano vprašanje. 

 

Odgovori na ponavljajoča se vprašanja se lahko objavijo na seznamu pogosto 

zastavljenih vprašanj (FAQ), ki je na voljo na spletnem mestu enotnega digitalnega trga
18

 

in dostopen tudi prek spletne strani razpisa za zbiranje prijav. 

 

12.2  Postopek oddaje 

 

Prijave se lahko oddajo le v elektronski obliki pod pogojem, da so zahtevani dokumenti 

naloženi na portal WiFi4EU prek računa EU Login, ki ga je občina uporabila za 

registracijo v portal. Poleg tega je treba prijave oddati po datumu odprtja razpisa za 

zbiranje prijav: 7/11/2018 ob 13:00:00 po srednjeevropskem času (bruseljski čas), in 

                                                 
15 Ta obrazec je na voljo tukaj: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu 
16 Informacija o pridobitvi računa EU Login je na voljo v sprotni opombi 5. 
17 Glejte www.wifi4eu.eu 
18 Glejte https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-

drzavljane. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
http://www.wifi4eu.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-brezplacen-brezzicni-dostop-do-interneta-za-evropske-drzavljane
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pred koncem roka za oddajo prijav: 9/11/2018 ob 17:00:00 po srednjeevropskem času 

(bruseljski čas). Sprejmejo se prijave v vseh uradnih jezikih EU.  

 

Prijavitelj lahko kadar koli klikne na gumb za oddajo prijave. Kljub temu bo vsak poskus 

oddaje pred uradnim odprtjem razpisa za zbiranje prijav po uri na centralnem strežniku 

samodejno zavrnjen. Prijavitelj bo o tem takoj obveščen in bo lahko spet poskusil oddati 

prijavo. Prijavitelj bo tudi obveščen, ko bo prijavo uspešno oddal po odprtju razpisa. 

 

Glejte tudi oddelek 6 o zahtevani predložitvi dokazil.  

 

Prijavitelji bodo o rezultatih postopka izbire obveščeni v ustreznem roku.  

  

 

13. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

 

Odziv na vsak razpis za zbiranje prijav vključuje beleženje in obdelavo osebnih podatkov 

(kot sta ime in naslov) prek portala WiFi4EU. Takšni podatki se bodo obdelovali v 

skladu z veljavno zakonodajo.  

 

Če ni navedeno drugače, se bodo vprašanja in morebitni osebni podatki obdelovali 

izključno za namene dodelitve bonov v skladu z razpisi za zbiranje prijav, v primeru 

uspešnih prijav pa tudi za upravljanje nepovratnih sredstev. Osebni podatki, ki jih 

vsebuje prijava (ime, priimek, e-naslov, podatki o položaju v organizaciji, osebne 

izkaznice/potni list) se lahko obdelajo v mejah Uredbe št. 45/2001
19

 in na podlagi potrebe 

po seznanitvi s podatki. 

 

Skupna upravljavca podatkov sta GD CONNECT in INEA. 

 

Podrobnosti o obdelavi osebnih podatkov prijavitelja so na voljo v izjavi o varstvu 

osebnih podatkov na domači strani portala Wifi4EU. 

 

Osebni podatki prijavitelja (npr. ime, naslov, pravna oblika in imena oseb, pooblaščenih 

za zastopanje) se lahko evidentirajo v sistemu za zgodnje odkrivanje in izključitev 

(EDES), ki ga je vzpostavila Komisija, če je upravičenec v kateri od situacij iz 

člena 136(1) in člena 141 Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046
20

.  

 

Dodatne informacije o sistemu EDES (vključno z razlogi za vpis v zbirko podatkov) so 

na voljo na naslovu: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm 

 

in v izjavi o varstvu osebnih podatkov za EDES na naslovu:  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_e

des_en.pdf 

 

Prijavitelji so obveščeni, da se lahko njihovi osebni podatki zaradi zaščite finančnih 

interesov EU posredujejo službam za notranjo revizijo, Evropski komisiji, Evropskemu 

                                                 
19 

Glejte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32001R0045 
20

 Glejte https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX%3A32018R1046 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
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računskemu sodišču, organu za finančne nepravilnosti (komisija za finančne 

nepravilnosti) ali Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (OLAF).  

 

 

 


