EUROPA-KOMMISSIONEN
Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk

INDKALDELSE AF ANSØGNINGER UNDER CONNECTING EUROPEFACILITETEN INDEN FOR TRANSEUROPÆISKE TELENET

Fremme af internetkonnektivitet i lokalsamfund: WiFi4EU
(WiFi4EU-2019-1)

1.

BAGGRUND OG BEGRUNDELSE

Den generelle baggrund for denne indkaldelse af ansøgninger er defineret i afsnit 2.3.2
og 4 i det flerårige arbejdsprogram for 2019 og 2020 for finansiel støtte fra Connecting
Europe-faciliteten (CEF) — Telekommunikationssektoren (det flerårige arbejdsprogram
for 2019-2020)1 som offentliggjort på WiFi4EU-siden på INEA-webstedet2. Baggrunden
og begrundelsen for denne indkaldelse af ansøgninger er defineret i afsnit 4.1.1 i
arbejdsprogrammet for 2019-2020.
I sammenhæng med denne indkaldelse af forslag ydes der et forenklet tilskud i form af et
engangsbeløb (en "kupon").

2.

PRIORITETER OG MÅL

2.1

Prioriterede resultater

De prioriterede resultater af denne indkaldelse af ansøgninger er defineret i afsnit 4.1.2 i
arbejdsprogrammet for 2019-2020.
WiFi4EU-initiativet er en støtteordning, der har til formål at levere internetadgang af høj
kvalitet til de lokale beboere og besøgende i lokale centre for det offentlige liv.
En sådan lokal trådløs forbindelse, der er gratis og uden diskriminerende betingelser,
forventes at bidrage til at slå bro over den digitale kløft, især i lokalsamfund, der er
bagud med hensyn til digitale færdigheder, herunder i landdistrikter og fjerntliggende
områder.
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Den bør yderligere forbedre adgangen til onlinetjenester, der øger livskvaliteten i
lokalsamfundene ved at lette adgangen til tjenester, f.eks. e-sundhed og e-forvaltning,
mulighed for etablering af nye digitale inklusionstilbud, f.eks. kurser i brug af computere
og internet, og fremmer udviklingen af lokale små og mellemstore virksomheder, der
innoverer inden for digitale produkter og tjenester.
2.2

FORVENTEDE RESULTATER AF DEN FINANSIELLE BISTAND

Fordelene ved og de forventede resultater af denne indkaldelse af ansøgninger er
defineret i afsnit 4.1.2 i arbejdsprogrammet for 2019-2020. Et vejledende antal på 3 400
kuponer forventes at blive tildelt inden for rammerne af denne indkaldelse.

3.

TIDSPLAN

Åbning af indkaldelse af ansøgninger

4. april 2019 (13:00:00 dansk tid)

Lukning af indkaldelse af ansøgninger

5. april 2019 (17.00.00 dansk tid)

Vurdering af ansøgninger

April 2019 (vejledende)

Høring af udvalget under Connecting
Europe-faciliteten
Vedtagelse af afgørelsen om udvælgelse

Maj 2019 (vejledende)

Udarbejdelse og underskrivelse af
tilskudsaftaler

Fra maj 2019 (vejledende)

4.

Maj 2019 (vejledende)

BUDGET

Det vejledende beløb, der skal tildeles på grundlag af denne indkaldelse af ansøgninger
om WiFi4EU-initiativet, er 51 mio. EUR. Hver af kuponerne har en værdi af
15 000 EUR i form af et engangsbeløb.

5.

KRAV TIL ANTAGELIGHED

Følgende fire krav til antagelighed gælder:
1. Ansøgningerne indsendes elektronisk via WiFi4EU-portalen3.
2. Ansøgningerne skal indsendes ved hjælp af en EU Login-konto4, der er knyttet til
registrering af kommunen5.

3

https://www.wifi4eu.eu/#/home
Flere oplysninger om, hvordan man får et EU Login, findes på https://webgate.ec.europa.eu/cas
5
Det anbefales, at der ved oprettelsen af den EU Login-konto, som anvendes til registrering af kommunen, angives en
personlig e-mailadresse for borgmesteren/kommunens øverste leder/den retlige repræsentant, dvs. den person, der har
kompetence til at underskrive tilskudsaftalen. Se listen over ofte stillede spørgsmål (https://ec.europa.eu/digital4
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3. Ansøgningerne skal være fuldstændige, dvs. omfatte følgende to bilag, der skal være
læselige, og som skal uploades på WiFi4EU-portalen:
1. Den retlige repræsentants (dvs. borgmesterens/kommunens øverste leders)
"bevis på samtykke", som skal indeholde en scannet kopi af vedkommendes
ID-kort/pas6 (jf. "dokument 1" på WiFi4EU-portalen)
2. Kopi af attest på udnævnelsen af den retlige repræsentant — (jf. "dokument 2"
på WiFi4EU-portalen).
4. Ansøgningerne skal indsendes efter den åbning af indkaldelsen og inden den frist
for indkaldelsen, der er angivet i afsnit 3 ovenfor.
Ansøgninger, der indsendes uden de to bilag i ovennævnte punkt 3, vil ikke blive antaget.
Ansøgninger eller dele af ansøgninger, der indsendes pr. e-mail eller som papirkopi, vil
ikke blive antaget.
Hver støttemodtager kan kun tildeles én kupon i hele initiativets løbetid, dvs. at
ansøgninger fra kommuner, der er blevet tildelt en kupon i forbindelse med en tidligere
WIFI4EU-indkaldelse, ikke vil blive antaget.

6.

KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE

6.1

Hvem kan ansøge?

I henhold til arbejdsprogrammet for 2019-2020 kan ansøgninger kun indgives af en
kommune eller en sammenslutning af kommuner på vegne af dennes medlemmer, der er
etableret i en EU-medlemsstat, Island eller Norge7. Ansøgerne skal stå på den liste8 over
støtteberettigede kommuner og sammenslutninger af kommuner, der er fastlagt på datoen
for offentliggørelsen af indkaldelsen9.
Bemærk: Sammenslutninger af kommuner kan ansøge på vegne af deres medlemmer,
dvs. en eller flere kommuner. Sammenslutninger af kommuner kan dog ikke være
modtagere af kuponer. Kun de enkelte kommuner kan modtage en kupon.
single-market/en/wifi4eu-sporgsmal-og-svar) for mere information om, hvem der kan registrere sig, og hvordan det
gøres.

6

Denne formular findes her: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
I overensstemmelse med afsnit 5.3.1 i arbejdsprogrammet for 2019-2020 kan lande i Den Europæiske
Frihandelssammenslutning (EFTA), som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS),
deltage i indkaldelsen af ansøgninger, selv om det ikke udtrykkeligt er nævnt i arbejdsprogrammet, med samme
rettigheder og forpligtelser som EU-medlemsstaterne.
8
Se: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-second-call.
9
I artikel 9, stk. 1a, i forordningen om Connecting Europe-faciliteten (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU)
nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010, EØS-relevant tekst (http://eurlex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) hedder det, at for at undgå en uretmæssig
administrativ byrde og fjerne behovet for enighed om hver enkelt ansøger har den pågældende medlemsstat forud for
indkaldelsen givet sit samtykke til de kategorier af støttemodtagere (kommuner eller sammenslutninger af
kommuner), som er fastsat i afsnit 5.4 i arbejdsprogrammet for 2019-2020, eller meddelt Kommissionen det på
anden måde.
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For britiske ansøgere: Der gøres venligst opmærksom på, at kriterierne for
støtteberettigelse skal være opfyldt i hele tilskudsperiodens varighed. Hvis Storbritannien
forlader EU i løbet af tilskudsperioden, uden at der er indgået en aftale med EU, der
navnlig sikrer, at britiske ansøgere fortsat er støtteberettigede, vil de ophøre med at
modtage EU-midler i henhold til artikel II.16.3.1, litra a) (ændring af støttemodtagerens
retlige situation), i tilskudsaftalen10.
For cypriotiske ansøgere: Der gøres opmærksom på, at kommuner i stødpudezonen, som
grænser op til og/eller gennemskæres af den grønne linje, skal installere deres
kontaktpunkter (wi-fi-udstyr) enten inden for stødpudezonen og/eller, hvis det er
relevant, inden for området kontrolleret af den cypriotiske regering.

6.2

Støtteberettigede foranstaltninger

WiFi4EU-initiativet sigter på at støtte foranstaltninger, der:
1)

gennemføres af kommuner, som skal planlægge og føre tilsyn med installation af
indendørs og udendørs lokale trådløse adgangspunkter i det offentlige rum, og
som skal forpligte sig til at:
a) sørge for, at WiFi4EU-netværkene er fuldt funktionsdygtige i en periode på
tre år regnet fra datoen for den bekræftende meddelelse fra
forvaltningsorganet som beskrevet i artikel 4.2 i tilskudsaftalen
b) omkonfigurere WiFi4EU-netværkene for at tilknytte dem til den sikrede
autentificerings- og overvågningsløsning i fuld overensstemmelse med
kravene i afsnit 6.2.1. nedenfor11.

2)

bygger på højhastighedsbredbånd, der gør
internetoplevelse af høj kvalitet til brugerne, der:

det

muligt

at

levere

en

a) er gratis og uden diskriminerende betingelser, let at få adgang til og anvender
udstyr, der er det nyeste og bedste på markedet, og som kan levere tilslutning med
høj hastighed til brugerne
b) understøtter adgang til innovative digitale tjenesteydelser såsom dem, der
udbydes via digitale tjenesteinfrastrukturer
c) for så vidt angår tilgængelighed giver adgang til tjenesteydelser som minimum
på de relevante sprog i den pågældende medlemsstat og så vidt muligt på andre af
EU's officielle sprog
d) forefindes i centre for det lokale offentlige liv, herunder udendørsområder, som
den brede offentlighed har adgang til i det offentlige liv i lokalsamfundene.

10

Standardtilskudsaftalen findes på webstedet for indkaldelsen: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/wifi4eu
11
Den sikrede autentificerings- og overvågningsløsning forventes etableret i løbet af de næste tre år.
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3)

anvender den fælles visuelle identitet, som Kommissionen skal udvikle (se afsnit
11 nedenfor)

4)

forpligter sig til at anskaffe (eller ved en tilsvarende procedure at komme i
besiddelse af) det nødvendige udstyr og de tilhørende installationstjenester, hvis
det kræves i henhold til gældende lovgivning, og til at installere wi-fiadgangspunkterne i områder, hvor der ikke allerede findes lignende tilbud om
gratis wi-fi-forbindelser.

WiFi4EU-kuponen anvendes til at finansiere en af følgende foranstaltninger:
a) installation af et helt nyt offentligt wi-fi-netværk
b) opgradering af et eksisterende offentligt wi-fi-netværk
c) udvidelse af dækningen af et eksisterende offentligt wi-fi-netværk.
6.2.1 Krav til konfiguration og tilknytning af WiFi4EU-netværk til EFovervågningsløsningen
Støttemodtageren sikrer, at de adgangspunkter, der finansieres med en WiFi4EU-kupon,
kun udsender WiFi4EU-SSID'et, og at forpligtelserne som fastsat i afsnit 6.2.4 gælder
fuldt ud, jf. dog fjerde afsnit nedenfor.
Støttemodtageren sikrer, at WiFi4EU-netværket med WiFi4EU-SSID'et er et åbent
netværk i den forstand, at det ikke kræver nogen form for autentificeringsoplysninger
(f.eks. anvendelse af et password) at få adgang til det. Når brugeren kobler sig på
WiFi4EU-netværket med WiFi4EU-SSID'et, sikrer støttemodtageren, at det viser en
https-baseret captive portal-side, inden brugeren får tilladelse til at oprette forbindelse til
internettet.
Medmindre det er påkrævet ifølge national lovgivning og i overensstemmelse med EUretten, må forbindelsen til internettet via WiFi4EU-SSID'et ikke kræve nogen form for
registrering eller autentificering på captive portal-siden og skal ske ved hjælp af et enkelt
klik på en knap på captive portal-siden.
Støttemodtageren må udsende endnu et SSID for tilbørligt sikrede forbindelser, jf. afsnit
6.2.1.2, fra starten af fase I og på dennes ansvar. Støttemodtageren må desuden udsende
endnu et SSID, forudsat at dette er begrænset til intern brug hos støttemodtageren og ikke
i urimelig grad berører kvaliteten af den tjeneste, der tilbydes offentligheden. I begge
disse tilfælde skal støttemodtageren skelne behørigt mellem disse SSID'er og det åbne
WiFi4EU-SSID og sikre, at forpligtelserne som fastsat i afsnit 6.2.3 og 6.2.4 gælder fuldt
ud.
For adgangspunkter, der ikke finansieres med WiFi4EU-kuponen, må støttemodtageren
også udsende WiFi4EU-SSID'et (som det eneste SSID eller parallelt med det
eksisterende lokale SSID). Støttemodtageren sikrer, at forpligtelserne som fastsat her og i
afsnit 6.2.3 og 6.2.4 som minimum gælder fuldt ud for slutbrugere, der er tilsluttet
WiFi4EU-SSID'et.
Tilknytningen til EF-overvågningsløsningen gennemføres i to faser.
6.2.1.1 Fase I

5

Registrering, autentificering, autorisation og registrering af brugere påhviler den enkelte
støttemodtager i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning.
Støttemodtageren sikrer, at følgende krav er opfyldt for captive portal-siden i WiFi4EU
SSID'et:
WiFi4EU-netværket med SSID'et WiFi4EU anvender en https-baseret captive portal-side
til grænsefladen med brugerne.
På denne captive portal-side angives en frist for automatisk genkendelse af
tidligere tilsluttede brugere, så captive portal-siden ikke vises igen, når man
opretter forbindelse på ny. Denne periode nulstilles automatisk hver dag kl. 00:00
eller indstilles som minimum til højst 12 timer.
Domænenavnet, der er tilknyttet denne https-baserede captive portal-side, skal være
klassisk (non-IDN) og bestå af bogstaver fra a til z, cifrene 0-9 og bindestreg (-).
Visuel identitet: Captive portal-siden indeholder WiFi4EU's visuelle identitet12.
Captive portal-siden indeholder et kodestykke, så forvaltningsorganet kan fjernovervåge
WiFi4EU-netværket.
Installationsvejledningen til kodestykket vil kunne findes på følgende link:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.
Kodestykket vil ikke indsamle personoplysninger. Det bruges til at tælle antallet
af brugere, der er tilsluttet WiFi4EU-netværket, indlæse WiFi4EU's visuelle
identitet og kontrollere, at den vises korrekt.
Captive portal-siden indeholder en ansvarsfraskrivelse, hvori brugerne tydeligt
informeres om, at WiFi4EU er et offentligt åbent netværk. Ansvarsfraskrivelsen bør også
indeholde de forholdsregler, der normalt anbefales ved internetadgang via sådanne
netværk.
Støttemodtageren har ret til at oprette særskilte WiFi4EU-netværk, der finansieres med
samme kupon, og som hver især skal have et særskilt domænenavn og en særskilt captive
portal-side. Forpligtelsen i henhold til artikel 9 i tilskudsaftalen til, at WiFi4EUnetværket skal være aktivt i en periode på 3 år efter forvaltningsorganets kontrol, gælder
for alle sådanne WiFi4EU-netværk, der finansieres med samme kupon.
Fase I gælder, indtil støttemodtageren modtager en underretning om, at fase II er
aktiveret. Når støttemodtageren er blevet underrettet, har denne i henhold til
tilskudsaftalens artikel 9 pligt til som nærmere beskrevet i meddelelsen og inden for den
tidsramme, der er angivet deri, at tilpasse konfigurationen af netværket i
overensstemmelse med kravene i afsnit 6.2.1.
6.2.1.2 Fase II
På et senere tidspunkt vil der på EU-plan blive etableret en sikret autentificerings- og
overvågningsløsning, der vil kunne udvikle sig til en samlet arkitektur.

12

Den visuelle identitet findes her: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Når den sikrede autentificerings- og overvågningsløsning er operationel, skal
støttemodtageren i henhold til artikel 9 i tilskudsaftalen omkonfigurere sine WiFi4EUnetværk for at tilknytte dem til denne løsning. Denne omkonfiguration vil omfatte
vedligeholdelse af det åbne WiFi4EU-SSID med captive portal-siden, tilføjelse af et
WiFi4EU-SSID for tilbørligt sikrede forbindelser (enten ved at udskifte dets eksisterende
lokalt baserede sikrede system med det fælles system eller blot ved at tilføje det fælles
system som et tredje SSID) og sikring af, at løsningen kan overvåge WiFi4EUnetværkene ved adgangspunktet.
Registrering og autentificering af brugere i forbindelse med det åbne WiFi4EU-SSID og
det lokalt baserede SSID for sikrede forbindelser, når et sådant findes, samt autorisation
og registrering af brugere i forbindelse med alle øvrige SSID'er påhviler fortsat den
enkelte støttemodtager i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning.
6.2.2 Tekniske krav til WiFi4EU-netværks wi-fi-udstyr
Støttemodtageren skal installere et antal adgangspunkter i forhold til kuponens værdi på
deres marked. Støttemodtageren skal under alle omstændigheder som minimum installere
følgende antal, afhængigt af kombinationen af indendørs og udendørs adgangspunkter:
mindste
antal
adgangspunkter
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

udendørs mindste
antal
adgangspunkter
0
2
3
5
6
8
9
11
12
14
15

indendørs

Støttemodtageren sikrer, at hvert enkelt adgangspunkt:












understøtter samtidig brug af begge bånd (2,4 GHz-båndet – 5 GHz-båndet)
har en supportcyklus på over 5 år
har en MTBF (middeltid mellem fejl) på mindst 5 år
har ét dedikeret og centralt administrationspunkt for alle AP'er for hvert WiFi4EUnetværk
understøtter IEEE 802.1x
overholder IEEE 802.11ac Wave I
understøtter IEEE 802.11r
understøtter IEEE 802.11k
understøtter IEEE 802.11v
er i stand til at håndtere mindst 50 samtidige brugere uden forringelse af ydeevnen
har mindst 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO)
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 opfylder Hotspot 2.0-standarden (certificeringsprogrammet Passpoint fra Wi-Fi
Alliance).
6.2.3 Krav til tjenestekvalitet
For at sikre, at det WiFi4EU-finansierede netværk er i stand til at levere en
brugeroplevelse af høj kvalitet, skal støttemodtageren tegne abonnement på et tilbud, der
svarer til den hurtigst mulige internetforbindelse på massemarkedet i området og under
alle omstændigheder til en forbindelse med en downloadhastighed på mindst 30 Mbps.
Støttemodtageren sikrer også, at denne backhaul-hastighed mindst svarer til den, som
støttemodtageren eventuelt anvender til sine interne konnektivitetsbehov.
6.2.4 Forpligtelser vedrørende gebyrer, reklame og brug af data
1. Støttemodtageren sikrer, at slutbrugernes adgang til WiFi4EU-netværket er gratis, dvs.
at der ikke opkræves et vederlag herfor enten som direkte betaling eller andre former for
vederlag, navnlig uden kommercielle reklamer eller videreanvendelse af
personoplysninger til kommercielle formål.
2. Støttemodtageren sikrer, at operatører af elektroniske kommunikationsnet også giver
slutbrugerne adgang uden forskelsbehandling, jf. dog restriktioner i henhold til EU-retten
eller national lovgivning, der er i overensstemmelse med EU-retten, med forbehold af
behovet for at sikre et velfungerende netværk og især behovet for at sikre en retfærdig
tildeling af kapacitet mellem brugerne på spidsbelastningstidspunkter.
3. Der kan foretages regelmæssig behandling til statistiske og analytiske formål for at
fremme, overvåge eller forbedre netværkenes funktion. Med henblik på dette skal enhver
lagring eller behandling af personoplysninger behørigt anonymiseres i overensstemmelse
med den eller de relevante databeskyttelseserklæringer vedrørende specifikke
tjenesteydelser.
6.3 Udelukkelseskriterier
En ansøger vil blive udelukket fra at deltage i proceduren for indkaldelse af ansøgninger,
hvis denne befinder sig i en af de situationer, der er fastsat i finansforordningens
artikel 13613. Med henblik herpå vil ansøgeren inde på WiFi4EU-portalen blive bedt om
at underskrive en tro og love-erklæring. På portalen vil der også være et link til den liste
over udelukkelsessituationer, som er fastsat i finansforordningens artikel 136.

7.

UDVÆLGELSESPROCESSEN14

Kuponer vil blive tildelt efter "først til mølle"-princippet i henhold til det elektroniske
tidsstempel for korrekt indsendelse af ansøgningen som registreret på WiFi4EU-portalen.
Når det indsendte modtages af den centrale server, bestemmes tidsstemplet ud fra den
centrale servers ur i centraleuropæisk (sommer)tid (belgisk tid). For desuden at sikre en
afbalanceret geografisk fordeling af finansieringen anvendes følgende kriterier ved
udvælgelsen af ansøgninger:
13

Forordning (EU, Euratom) 2018/1046 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om
ændring af forordning (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 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om
ophævelse
af
forordning
(EU,
Euratom)
nr.
966/2012,
se
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/da/TXT/?uri=CELEX:32018R1046.
14
Se bilag 4 i arbejdsprogrammet for 2019-2020.
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1. Mindst 15 kuponer pr. medlemsstat og EØS-land (Island og Norge) vil blive
tildelt ved denne indkaldelse af ansøgninger, forudsat at der modtages
tilstrækkeligt mange ansøgninger fra disse lande.
2. Der vil blive tildelt et samlet antal kuponer pr. medlemsstat og EØS-land
(Island og Norge), der ikke overstiger 15 % af budgettet for indkaldelsen.
Der kan udarbejdes en reserveliste med et begrænset antal støtteberettigede ansøgninger
pr. deltagerland, som kan inddrages i Kommissionens afgørelse om udvælgelse. Hvis der
efter udvælgelsesafgørelsen er tilstrækkelige budgetmidler, kan ansøgninger udvælges fra
reservelisten. Ved udvælgelse af ansøgninger fra reservelisten vil ovennævnte kriterier
blive anvendt. Reservelisten er kun gyldig for denne indkaldelse, og ansøgere udvalgt fra
reservelisten informeres i hvert enkelt tilfælde.
8.

OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN

I overensstemmelse med CEF-forordningens artikel 23 vil alene foranstaltninger, der er i
overensstemmelse med EU-retten, modtage finansiering.
9.

FINANSIELLE BESTEMMELSER

9.1

Tilskudstype

Tilskuddet tager form af et fast engangsbeløb på 15 000 EUR. Det faste engangsbeløb
udbetales under forudsætning af, at hele forløbet er korrekt gennemført.
9.2

Betalingsordninger

I henhold til betingelserne i tilskudsaftalen udbetales kuponen til wi-fiinstallationsvirksomheden, når installationen er blevet bekræftet som operationel i
overensstemmelse med tilskudsaftalen. Betalingen vil finde sted snarest muligt inden for
højst 60 dage til den bankkonto, som wi-fi-installationsvirksomheden har angivet på
WiFi4EU-portalen. Bemærk venligst, at et gyldigt og læseligt kontoudtog eller et
tilsvarende
dokument
skal
uploades
på
WiFi4EU-portalen
af
wi-fiinstallationsvirksomheden.
Hvis støttemodtageren undlader at:
a) overholde forpligtelsen til at holde wi-fi-installationen aktiv i en periode på tre år
b) omkonfigurere sit/sine WiFi4EU-netværk for at tilknytte det/dem til den sikrede
autentificerings- og overvågningsløsning i fuld overensstemmelse med kravene i
afsnit 6.2.1.
kan det føre til inddrivelse af kuponen hos støttemodtageren.
Forvaltningsorganet vil ikke gribe ind i aftaleforholdene mellem støttemodtageren og wifi-installationsvirksomheden.
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9.3

Andre finansielle bestemmelser

9.3.1 Forbud mod kumulering af tilskud
En foranstaltning kan kun modtage tilskud over EU-budgettet én gang. De samme
omkostninger kan under ingen omstændigheder finansieres to gange over EU's budget.

9.3.2 Forbud mod tildeling af tilskud med tilbagevirkende kraft
Det er ikke tilladt at yde tilskud med tilbagevirkende kraft til foranstaltninger, der
allerede er afsluttet på datoen for tilskudsaftalens ikrafttræden.

10.

TILSKUDSAFTALE

INEA opfordrer den valgte kommune til at underskrive en tilskudsaftale, der angives i
euro, og som indeholder nærmere oplysninger om finansieringsvilkår.
Standardtilskudsaftalen, som er tilgængelig på alle EU's officielle sprog, er ikke til
forhandling15.
Det anbefales kraftigt, at den retlige repræsentant (borgmesteren/kommunens øverste
leder) underskriver tilskudsaftalen. Hvis den retlige repræsentant alligevel ønsker at
udpege en anden person til at underskrive tilskudsaftalen (dvs. den såkaldt "bemyndigede
person"), skal følgende bilag senest inden underskrivelsen af tilskudsaftalen uploades på
WiFi4EU-portalen:
1. Formularen for bemyndiget person16 — jf. "dokument 3" på WiFi4EU-portalen
2. Kopi af den bemyndigede persons ID-kort/pas — jf. "dokument 4" på
WIFI4EU-portalen
Bemærk, at den bemyndigede person ikke vil kunne underskrive tilskudsaftalen,
medmindre vedkommende har oprettet sit eget EU Login17 til dette formål.

11.

OFFENTLIG OMTALE

Regler vedrørende den visuelle identitet, som støttemodtagerne skal respektere ved
offentlig omtale i forbindelse med WiFi4EU-initiativet, kan findes på WiFi4EU-siden på
INEA-webstedet: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/wifi4eu

12.

INFORMATION TIL ANSØGERNE OG INDSENDELSESPROCEDURE

15

Standardtilskudsaftalen findes på webstedet for indkaldelsen:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
16
Denne formular findes her: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
17
Flere oplysninger om, hvordan man får et EU Login, findes på https://webgate.ec.europa.eu/cas.
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12.1

Information til ansøgerne

Praktiske oplysninger om denne indkaldelse af ansøgninger (dvs. standardtilskudsaftalen,
arbejdsprogrammet for 2019-2020) findes på WiFi4EU-siden på INEA-webstedet:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.
Ansøgerne opfordres til at besøge dette websted samt INEA's Twitter-feed (@ inea_eu)
regelmæssigt frem til sidste frist for indsendelse af ansøgninger.
Alle spørgsmål vedrørende denne indkaldelse skal sendes til helpdesken for indkaldelsen,
som der er adgang til via WiFi4EU-portalen18. Helpdesken sender et svar direkte til den
e-mailadresse, som spørgsmålet blev sendt fra.
Svar baseret på tilbagevendende spørgsmål kan blive offentliggjort på listen med ofte
stillede spørgsmål (OSS) på webstedet for det digitale indre marked 19 og kan ligeledes
tilgås via websiden for denne indkaldelse.
12.2

Indsendelsesprocedure

Ansøgningerne kan kun indsendes elektronisk, forudsat at de krævede dokumenter
uploades på WiFi4EU-portalen ved hjælp af den EU Login-konto, der blev anvendt til
registrering af kommunen på portalen. Desuden skal ansøgningerne indsendes efter
datoen for åbning af indkaldelsen: den 4. april 2019 kl. 13:00:00 (belgisk tid) og inden
fristen for indkaldelsen: den 5. april 2019 kl. 17:00:00 (belgisk tid). Ansøgninger på
alle officielle EU-sprog vil blive accepteret.
Ansøgeren kan til enhver tid klikke på knappen for at indsende ansøgningen. Ethvert
forsøg på indsendelse, der sker inden den formelle åbning af indkaldelsen af ansøgninger
ifølge den centrale servers ur, vil dog blive nægtet automatisk. Ansøgeren vil straks blive
underrettet og vil kunne forsøge igen. Ansøgeren vil blive underrettet, når ansøgningen er
indsendt, efter at indkaldelsen er åbnet.
Se også afsnit 6 ovenfor vedrørende den krævede forelæggelse af bilag.
Ansøgerne vil blive informeret om resultaterne af udvælgelsesprocessen på et senere
tidspunkt.

13.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Deltagelse i en indkaldelse af ansøgninger omfatter registrering og behandling af
personoplysninger (såsom navn og adresse) via WiFi4EU-portalen. Sådanne oplysninger
vil blive behandlet i henhold til gældende lovgivning.
Medmindre andet er angivet, vil de spørgsmål og personoplysninger, der anmodes om,
udelukkende blive behandlet med henblik på tildeling af kuponer i overensstemmelse
med indkaldelse af ansøgninger og for godkendte ansøgninger med henblik på
forvaltning af tilskud. Personoplysninger, der indgår i ansøgningen (fornavn, efternavn,
e-mailadresse, den registreredes stilling i organisationen, ID-kort/pas) vil blive behandlet
18
19

Se www.wifi4eu.eu.
Se https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-gratis-wi-fi-til-alle-europaeere.
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inden for de begrænsninger, der er fastsat ved forordning (EU) 2018/172520, og der vil
kun blive givet adgang til dem, i det omfang det er nødvendigt.
Den eneste registeransvarlige er GD CONNECT.
Nærmere oplysninger om behandlingen af ansøgerens personoplysninger findes i
erklæringen om databeskyttelse på WiFi4EU-portalens hjemmeside.
Personoplysninger kan registreres i Kommissionens system for tidlig opdagelse og
udelukkelse, såfremt støttemodtageren er i en af de situationer, der er nævnt i artikel 136
og 141 i forordning (EU, Euratom) 2018/104621. Læs mere i WiFi4EUdatabeskyttelseserklæringen:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/newsredirect/624124.

20
21

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