KOMISJA EUROPEJSKA
Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH INSTRUMENTU
„ŁĄCZĄC EUROPĘ” W DZIEDZINIE TRANSEUROPEJSKICH SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych – WiFi4EU
(WiFi4EU-2019-1)

1.

INFORMACJE OGÓLNE I UZASADNIENIE

Ogólny kontekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków określono w pkt 2.3.2
i 4 wieloletniego programu prac na lata 2019 i 2020 w odniesieniu do pomocy
finansowej w ramach instrumentu „Łącząc Europę” w sektorze telekomunikacji (program
prac na lata 2019–2020)1, opublikowanym w zakładce poświęconej WiFi4EU na stronie
internetowej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA)2. Informacje
ogólne i uzasadnienie dotyczące niniejszego zaproszenia do składania wniosków
określono w pkt 4.1.1 programu prac na lata 2019–2020.
W ramach niniejszego zaproszenia udzielana będzie uproszczona dotacja w formie kwoty
ryczałtowej („bon”).

2.

PRIORYTETY I CELE

2.1

Najważniejsze wyniki

Najważniejsze wyniki niniejszego zaproszenia do składania wniosków określono
w pkt 4.1.2 programu prac na lata 2019–2020.
Inicjatywa WiFi4EU jest programem wsparcia na rzecz zapewnienia dostępu do internetu
wysokiej jakości mieszkańcom i gościom w miejscach lokalnego życia publicznego.
Lokalna łączność bezprzewodowa, świadczona bezpłatnie i na niedyskryminujących
warunkach, może przyczyniać się do zmniejszania przepaści cyfrowej, zwłaszcza
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Decyzja wykonawcza Komisji C(2019)1021 final.
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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w społecznościach o słabiej rozwiniętych
na obszarach wiejskich i oddalonych.

umiejętnościach

cyfrowych,

w tym

Może dodatkowo poprawić dostęp do usług online, podnoszących jakość życia
społeczności lokalnych poprzez ułatwianie dostępu do usług, na przykład e-zdrowia i eadministracji; umożliwiających tworzenie nowych ofert służących włączeniu cyfrowemu,
np. kursów obsługi komputera i internetu; oraz sprzyjających rozwojowi lokalnych
małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje w zakresie produktów
i usług cyfrowych.
2.2

OCZEKIWANE WYNIKI POMOCY FINANSOWEJ

Korzyści i oczekiwane wyniki niniejszego zaproszenia do składania wniosków określono
w pkt 4.1.2 programu prac na lata 2019–2020. Przewiduje się, że w ramach niniejszego
zaproszenia przyznanych zostanie około 3 400 bonów.

3.

HARMONOGRAM

Otwarcie zaproszenia do składania
wniosków
Zamknięcie zaproszenia do składania
wniosków
Ocena wniosków

4 kwietnia 2019 r. (13:00:00 CEST)

Konsultacje komitetu CEF

maj 2019 r. (orientacyjnie)

Przyjęcie decyzji w sprawie
zakwalifikowania wniosków
Przygotowanie i podpisywanie umów
o udzielenie dotacji

maj 2019 r. (orientacyjnie)

4.

5 kwietnia 2019 r. (17:00:00 CEST)
kwiecień 2019 r. (orientacyjnie)

od maja 2019 r. (orientacyjnie)

BUDŻET

Orientacyjna kwota do przydzielenia na podstawie niniejszego zaproszenia do składania
wniosków w związku z inicjatywą WiFi4EU wynosi 51 mln EUR. Ryczałtowa kwota
każdego przydzielanego bonu wynosi 15 000 EUR.

5.

WYMOGI DOPUSZCZALNOŚCI

Należy spełnić cztery wymogi dopuszczalności:
1. Wnioski muszą zostać złożone elektronicznie poprzez portal WiFi4EU3.
2. Wnioski należy składać przy użyciu konta EU Login4 powiązanego z rejestracją
3
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https://www.wifi4eu.eu/#/home
Więcej informacji o sposobie założenia konta EULogin znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/cas
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gminy5.
3. Wnioski muszą być kompletne, tj. zawierać następujące dwa dokumenty
potwierdzające przesłane do portalu WiFi4EU, które powinny być możliwe do
odczytania:
1. formularz potwierdzający zgodę przedstawiciela prawnego (tj.
burmistrza/wójta gminy) na udział w programie, który musi zawierać skan
dokumentu tożsamości/paszportu tej osoby6 („dokument 1”, o którym mowa
w portalu WiFi4EU);
2. kopię aktu nominacji przedstawiciela prawnego – („dokument 2”, o którym
mowa w portalu WiFi4EU).
4. Wnioski należy składać po dacie otwarcia zaproszenia i przed terminem jego
zamknięcia, jak wskazano w sekcji 3 powyżej.
Wnioski złożone bez dwóch dokumentów potwierdzających, o których mowa w pkt 3
powyżej, nie będą przyjmowane.
Wnioski lub część (części) wniosków złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub w formie wydruku nie będą dopuszczane.
Każdy beneficjent może wykorzystać tylko jeden bon w całym okresie realizacji
inicjatywy, co oznacza, że wnioski złożone przez gminy, które otrzymały bon w ramach
poprzedniego zaproszenia WIFI4EU, nie będą przyjmowane.

6.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

6.1

Kwalifikujący się wnioskodawcy

Zgodnie z programem prac na lata 2019–2020 wnioski mogą składać wyłącznie gminy
lub związki gmin w imieniu swoich członków z siedzibą w państwie członkowskim UE,
Islandii lub Norwegii7. Wnioskodawcy muszą być wpisani na listę8 kwalifikujących się
gmin i związków gmin ustaloną na dzień wystosowania zaproszenia do składania
wniosków9.
5
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Zaleca się, aby konto EULogin stosowane do rejestracji gminy zostało utworzone przy użyciu imiennego adresu email wójta/burmistrza/przedstawiciela prawnego, tj. osoby, która jest uprawniona do podpisania umowy o udzielenie
dotacji. Więcej informacji o tym, kto powinien się zarejestrować i w jaki sposób można znaleźć w odpowiedziach na
często zadawane pytaniahttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans)

Formularz ten jest dostępny pod adresem:

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

telecom/wifi4eu
7

Zgodnie z pkt 5.3.1 programu prac na lata 2019–2020, państwa członkowskie Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) mogą brać udział w zaproszeniu do składania wniosków, nawet jeżeli nie są wyraźnie
wymienione w tekście programu prac, z tymi samymi prawami, obowiązkami i wymogami co państwa
członkowskie UE.
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Zob.: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-second-call.
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W art. 9 ust. 1a rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” (rozporządzenie (UE)
nr 1316/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego instrument
„Łącząc Europę”, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającego rozporządzenia
(WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 [Tekst mający znaczenie dla EOG] (http://eur-lex.europa.eu/legal3

UWAGA: Związki gmin mogą złożyć wniosek w imieniu swoich członków, tzn. jednej
gminy lub kilku gmin. Związki gmin nie mogą być jednakże beneficjentami bonów.
Wyłącznie pojedyncze gminy mogą korzystać z bonu.

Informacja dla wnioskodawców brytyjskich: Należy pamiętać, że kryteria
kwalifikowalności muszą być przestrzegane przez cały okres realizacji dotacji. Jeżeli
Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z
UE umowy gwarantującej w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal
kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE na podstawie art.
II.16.3.1 lit. a) (zmiana sytuacji prawnej beneficjenta) umowy o udzielenie dotacji10.
Informacja dla wnioskodawców cypryjskich: Proszę pamiętać, że w przypadku gmin
położonych w strefie buforowej, wyznaczonej przez zieloną linię lub ją
przekraczających, punkty dostępu (urządzenia Wi-Fi) są instalowane w albo strefie
buforowej albo, w stosownych przypadkach, w obszarze kontrolowanym przez rząd
cypryjski.

6.2

Kwalifikujące się działania

Inicjatywa WiFi4EU ma na celu wsparcie działań, które:
1)

są realizowane przez gminy, które muszą zaplanować i nadzorować instalację
wewnętrznych lub zewnętrznych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego
w miejscach publicznych i które muszą zobowiązać się do:
a) utrzymania w pełni funkcjonalnych sieci WiFi4EU przez okres trzech lat,
począwszy od daty zatwierdzenia przez Agencję opisanego w art. 4.2 umowy
o udzielenie dotacji;
b) rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia ich do rozwiązania na
potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności
z wymogami określonymi w pkt 6.2.111.

2)

wykorzystują szybkie łącza szerokopasmowe umożliwiające użytkownikom
korzystanie z internetu wysokiej jakości, który:
a) jest świadczony bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, jest łatwo
dostępny, zabezpieczony i wykorzystuje najnowsze i najlepsze dostępne

content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1316) wskazuje się, że w celu uniknięcia nieuzasadnionego obciążenia
administracyjnego i wyeliminowania konieczności zawierania umowy dotyczącej każdego wnioskodawcy, przed
ogłoszeniem zaproszenia dane państwo członkowskie może wyrazić zgodę na kategorie beneficjentów (gminy lub
związki gmin) określone w pkt 5.4 programu prac na lata 2019–2020 lub powiadomić Komisję o innym rozwiązaniu.
10
Wzór umowy o udzielenie dotacji jest dostępny na stronie internetowej zaproszenia:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
11
Oczekuje się, iż rozwiązanie na potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania zostanie wdrożone
w ciągu najbliższych trzech lat.
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urządzenia zdolne do zapewnienia użytkownikom łączności o dużej
przepustowości;
b) umożliwia dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług
świadczonych za pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;
c) w celu zagwarantowania dostępności zapewnia dostęp do usług przynajmniej
w odpowiednich językach danego państwa członkowskiego oraz, w miarę
możliwości, w innych językach urzędowych UE;
d) jest udostępniany w miejscach lokalnego życia publicznego, w tym
w przestrzeniach zewnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa w życiu
publicznym społeczności lokalnych;
3)

wykorzystują wspólną identyfikację wizualną przekazaną przez Komisję (zob.
sekcja 11 poniżej);

4)

zobowiązują się do dokonania zamówienia (lub przeprowadzenia równoważnej
procedury) w zakresie niezbędnego sprzętu i powiązanych usług instalacyjnych,
w razie konieczności zgodnie ze stosownymi przepisami, oraz do zainstalowania
punktów dostępu Wi-Fi na obszarach, gdzie nie ma jeszcze podobnych ofert
bezpłatnej łączności Wi-Fi.

Bon WiFi4EU wykorzystuje się do finansowania jednego z poniższych działań:
a) instalacja całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi;
b) modernizacja istniejącej publicznej sieci Wi-Fi;
c) rozszerzenie zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
6.2.1 Wymogi dotyczące konfiguracji sieci WiFi4EU i podłączenia jej do rozwiązania
stosowanego przez KE na potrzeby monitorowania
Zgodnie z akapitem czwartym poniżej beneficjent zapewnia, aby punkty dostępu
finansowane za pomocą bonu WiFi4EU rozgłaszały wyłącznie identyfikator SSID
„WiFi4EU” oraz aby obowiązki określone w pkt 6.2.4 były w pełni realizowane.
Beneficjent zapewnia, aby sieć WiFi4EU z identyfikatorem SSID „WiFi4EU” była
otwartą siecią w takim sensie, że nie będzie wymagać żadnych informacji
uwierzytelniających (takich jak stosowanie hasła). Po tym, jak użytkownik połączy się
z siecią, beneficjent zapewnia, by sieć WiFi4EU z identyfikatorem SSID „WiFi4EU”
wyświetlała portal autoryzacji https przed autoryzacją połączenia użytkownika
z internetem.
O ile nie jest to wymagane przez przepisy krajowe zgodnie z prawem unijnym,
połączenie z internetem poprzez identyfikator SSID „WiFi4EU” nie wymaga rejestracji
ani uwierzytelniania w portalu autoryzacji i jest realizowane za pomocą przycisku
„kliknij, aby połączyć” w portalu autoryzacji.
Beneficjent może rozgłaszać dodatkowy identyfikator SSID dla odpowiednio
zabezpieczonych połączeń, o których mowa w pkt 6.2.1.2, począwszy od fazy I i na jego
odpowiedzialność. Beneficjent może również rozgłaszać dodatkowy SSID, pod
warunkiem że odbywa się to wyłącznie na wewnętrzny użytek beneficjenta i nie ma
nadmiernego wpływu na jakość publicznie oferowanych usług. W obu tych przypadkach
beneficjent odpowiednio różnicuje takie SSID od otwartego SSID „WiFi4EU”
i zapewnia, aby obowiązki określone w pkt 6.2.3 i 6.2.4 były w pełni realizowane.
5

W przypadku punktów dostępu, które nie są finansowane za pomocą bonu WiFi4EU,
beneficjent może również rozgłaszać identyfikator SSID „WiFi4EU” (jako jedyny
identyfikator SSID lub równolegle ze swoim istniejącym lokalnym identyfikatorem
SSID). Beneficjent zapewnia, aby obowiązki określone w niniejszym punkcie oraz
w pkt 6.2.3 i 6.2.4 były w pełni realizowane przynajmniej w odniesieniu do
użytkowników końcowych łączących się z siecią o identyfikatorze SSID „WiFi4EU”.
Podłączenie sieci do rozwiązania stosowanego przez KE na potrzeby monitorowania
przebiega w dwóch fazach.
6.2.1.1 Faza I
Do obowiązków każdego beneficjenta należy rejestracja, uwierzytelnianie, autoryzacja
i zliczanie użytkowników zgodnie z prawem UE i prawem krajowym.
Beneficjent zapewnia zgodność z następującymi wymogami dotyczącymi portalu
autoryzacji SSID „WiFi4EU”:
do interakcji z użytkownikami sieć WiFi4EU z identyfikatorem SSID „WiFi4EU”
wykorzystuje portal autoryzacji https.
Portal autoryzacji ustala okres automatycznego rozpoznawania uprzednio
połączonych użytkowników, tak aby portal ten nie był ponownie wyświetlany
przy ponownym połączeniu. Powyższy okres jest automatycznie resetowany
codziennie o godzinie 00:00 lub przynajmniej ustawiony na maksymalnie 12
godzin;
nazwa domeny powiązana z portalem autoryzacji https musi mieć zwyczajowy zapis (nie
IDN) i składać się ze znaków od a do z, cyfr od 0 do 9, łącznika (-);
identyfikacja wizualna: portal autoryzacji musi zawierać identyfikację wizualną
WiFi4EU12;
w portalu autoryzacji musi być wbudowany fragment kodu śledzenia (snippet), aby
Agencja mogła zdalnie monitorować sieć WiFi4EU.
Instrukcja instalacji snippetu będzie dostępna pod następującym adresem:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.
Celem fragmentu kodu śledzenia nie jest gromadzenie jakichkolwiek danych
osobowych. Służy on do zliczania liczby użytkowników łączących się z siecią
WiFi4EU, załadowania identyfikatora wizualnego WiFi4EU i sprawdzania, czy
jest on poprawnie wyświetlany.
Portal autoryzacji zawiera zastrzeżenie prawne, w którym wyraźnie informuje się
użytkowników o tym, że WiFi4EU jest publiczną siecią otwartą. Zastrzeżenie powinno
również zawierać zalecenia dotyczące środków ostrożności, które są zwykle
przekazywane w przypadku dostępu do internetu za pośrednictwem takich sieci.

12

Dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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Beneficjent ma prawo do tworzenia odrębnych sieci WiFi4EU finansowanych tym
samym bonem, mających inne nazwy domeny i inne portale autoryzacji. Określony
w art. 9 umowy o udzielenie dotacji obowiązek utrzymania działającej sieci WiFi4EU
przez okres 3 lat po weryfikacji przez Agencję ma zastosowanie do wszystkich sieci
WiFi4EU finansowanych tym samym bonem.
Faza I trwa do momentu otrzymania przez beneficjenta powiadomienia, że została
uruchomiona faza II. Po otrzymaniu wspomnianego powiadomienia beneficjent będzie
zobowiązany – na podstawie art. 9 umowy o udzielenie dotacji – do zmiany konfiguracji
sieci
zgodnie
z wymogami
określonymi
w pkt 6.2.1
i doprecyzowanymi
w powiadomieniu, w terminie wskazanym w powiadomieniu.
6.2.1.2 Faza II
Na późniejszym etapie na szczeblu UE opracowany zostanie system bezpiecznego
uwierzytelniania i monitorowania, który będzie mógł ewoluować w stronę sfederowanej
architektury.
Na podstawie art. 9 umowy o udzielenie dotacji, po uruchomieniu rozwiązania na
potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania, beneficjent zmienia
konfigurację swoich sieci WiFi4EU w celu podłączenia ich do tego systemu. Ta
rekonfiguracja będzie obejmować utrzymywanie otwartego identyfikatora SSID
„WiFi4EU” za pomocą portalu autoryzacji, poprzez dodanie identyfikatora SSID
„WiFi4EU” dla odpowiednio zabezpieczonych połączeń (poprzez zmianę istniejącego
zabezpieczonego systemu lokalnego na system wspólny lub po prostu poprzez dodanie
trzeciego identyfikatora SSID) oraz zapewnienie, aby przedmiotowe rozwiązanie mogło
monitorować sieci WiFi4EU na poziomie punktów dostępu.
Rejestracja i uwierzytelnianie użytkowników w ramach otwartego identyfikatora SSID
„WiFi4EU” oraz lokalnych SSID dla zabezpieczonych połączeń, o ile takie istnieją,
a także autoryzacja i zliczanie użytkowników w odniesieniu do wszystkich SSID
pozostaje odpowiedzialnością każdego beneficjenta zgodnie z prawem UE i prawem
krajowym.
6.2.2 Wymogi techniczne dotyczące urządzeń Wi-Fi w ramach sieci WiFi4EU
Liczba zainstalowanych przez beneficjenta punktów dostępu musi odpowiadać wartości
bonu na danym rynku. W każdym przypadku liczba ta nie może być mniejsza niż
poniższa wartość, z uwzględnieniem zestawienia wewnętrznych i zewnętrznych punktów
dostępu:
Minimalna liczba zewnętrznych Minimalna liczba
punktów dostępu
punktów dostępu
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Beneficjent zapewnia następujące możliwości w przypadku każdego punku dostępu:













obsługa współbieżnego wykorzystania dwóch pasm (2,4 GHz – 5 GHz);
cykl wsparcia powyżej 5 lat;
średni czas pomiędzy awariami (MTBF) wynoszący co najmniej 5 lat;
posiadanie specjalnego i scentralizowanego pojedynczego punktu zarządzania dla
wszystkich punktów dostępu w ramach każdej sieci WiFi4EU;
obsługa IEEE 802.1x;
zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave I;
obsługa IEEE 802.11r;
obsługa IEEE 802.11k;
obsługa IEEE 802.11v;
możliwość obsługi co najmniej 50 użytkowników jednocześnie bez pogorszenia
funkcjonowania;
posiadanie co najmniej 2x2 nadajników i odbiorników (system wieloantenowy
MIMO);
zgodność z programem Hotspot 2.0 (program certyfikacji Passpoint organizacji
Wi-Fi Alliance).

6.2.3 Wymogi w zakresie jakości usług
W celu zapewnienia użytkownikom wysokiej jakości usług za pośrednictwem
finansowanej sieci WiFi4EU beneficjent musi wykupić abonament na najszybsze
dostępne połączenie internetowe na rynku masowym na danym obszarze, a w każdym
razie połączenie zapewniające prędkość pobierania danych wynoszącą co najmniej 30
Mb/s. Beneficjent zapewnia również, aby prędkość tego łącza dosyłowego była co
najmniej równa prędkości łącza (o ile takowe istnieje), które jest wykorzystywane przez
beneficjenta na potrzeby wewnętrznej łączności.
6.2.4 Obowiązki dotyczące opłat, reklamy i wykorzystania danych
1. Beneficjent zapewnia użytkownikom końcowym bezpłatny dostęp do sieci WiFi4EU,
tj. bez odnośnego wynagrodzenia w postaci bezpośrednich płatności czy też innego
rodzaju świadczeń, a w szczególności bez konieczności oglądania reklam handlowych
lub udostępniania danych osobowych w celach komercyjnych.
2. Beneficjent gwarantuje, że dostęp użytkowników końcowych za pośrednictwem
operatorów sieci łączności elektronicznej jest również świadczony w sposób
niedyskryminujący, tj. bez uszczerbku dla ograniczeń wymaganych na mocy prawa Unii
lub prawa krajowego zgodnego z prawem Unii, z zastrzeżeniem konieczności
zapewnienia
sprawnego
funkcjonowania
sieci, w szczególności
konieczności
zapewnienia sprawiedliwej alokacji zdolności przepustowej między użytkownikami
w okresach szczytowych.
3. Regularne przetwarzanie danych do celów statystycznych i analitycznych jest możliwe
na potrzeby promowania, monitorowania lub poprawy działania sieci. W tym celu
przechowywane lub przetwarzane dane osobowe należy odpowiednio zanonimizować
zgodnie z odpowiednimi informacjami o polityce prywatności właściwymi dla danej
usługi.
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6.3 Kryteria wykluczenia
Wnioskodawca zostanie wykluczony z udziału w zaproszeniu do składania wniosków,
jeżeli znajduje się w którejkolwiek z sytuacji określonych w art. 136 rozporządzenia
finansowego13. W tym celu wnioskodawca zostanie poproszony o podpisanie
oświadczenia za pośrednictwem portalu WiFi4EU. W portalu znajdzie się również link
do wykazu sytuacji wykluczenia, o których mowa w art. 136 rozporządzenia
finansowego.

7.

PROCES KWALIFIKACJI14

Bony zostaną przydzielone na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, przy użyciu
elektronicznego oznaczenia czasu skutecznego złożenia wniosku zapisanego w portalu
WiFi4EU. Znacznik czasu jest określany po otrzymaniu wniosku przez centralny serwer
w oparciu o zegar centralnego serwera według czasu (letniego) środkowoeuropejskiego
(CE(S)T) (czasu obowiązującego w Brukseli). Ponadto, w celu zapewnienia
zrównoważonego geograficznego podziału finansowania, przy kwalifikacji wniosków
będą stosowane następujące kryteria:
1. W ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków przydzielonych
zostanie co najmniej 15 bonów na każde państwo członkowskie i państwo
EOG (Islandia i Norwegia), pod warunkiem że wpłynie wystarczająca liczba
wniosków z danych państw.
2. Łączna liczba bonów przypadająca na państwo członkowskie i państwo EOG
(Islandia i Norwegia) nie może stanowić więcej niż 15 % budżetu zaproszenia
do składania wniosków.
Może zostać utworzona lista rezerwowa z ograniczoną liczbą kwalifikujących się
wniosków w podziale na kraje uczestniczące, którą będzie można włączyć do decyzji
Komisji w sprawie zakwalifikowania wniosków. Jeśli środki budżetowe staną się
dostępne po opublikowaniu decyzji w sprawie zakwalifikowania wniosków, możliwe jest
zakwalifikowanie wniosków z listy rezerwowej. W tym celu do wyboru wniosków z listy
rezerwowej stosowane będą wyżej wymienione kryteria. Lista rezerwowa będzie ważna
tylko dla niniejszego zaproszenia, a wnioskodawcy wybrani z listy rezerwowej zostaną
o tym powiadomieni indywidualnie.
8.

ZGODNOŚĆ Z PRAWEM UE

Zgodnie z art. 23 rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” finansowane
będą wyłącznie działania zgodne z prawem UE.

13

Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do
budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE)
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE)
nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom)
nr 966/2012, zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/?uri=CELEX:32018R1046

14

Zob. załącznik 4 do programu prac na lata 2019–2020.
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9.

PRZEPISY FINANSOWE

9.1

Forma dotacji

Dotacja przyjmuje formę jednorazowej płatności ryczałtowej w wysokości 15 000 EUR.
Jednorazowa płatność ryczałtowa będzie wypłacona pod warunkiem właściwego
wdrożenia całego działania.
9.2

Zasady płatności

Zgodnie z warunkami umowy o udzielenie dotacji płatność z tytułu bonu zostanie
dokonana na rzecz przedsiębiorstwa instalującego sieć Wi-Fi, gdy instalacja zostanie
zatwierdzona jako działająca zgodnie z umową o udzielenie dotacji. Płatność zostanie
dokonana możliwie jak najszybciej w ciągu maksymalnie 60 dni na konto bankowe
podane w portalu WiFi4EU przez przedsiębiorstwo instalujące sieć Wi-Fi. Należy
pamiętać, że przedsiębiorstwo instalujące sieć Wi-Fi musi załadować w portalu WiFi4EU
ważne i czytelne wyciągi bankowe lub równoważny dokument.
Niedopełnienie ze strony beneficjenta:
a) obowiązku utrzymania działającej instalacji Wi-Fi przez okres trzech lat,
b) rekonfiguracji sieci WiFi4EU w celu podłączenia jej (ich) do rozwiązania na
potrzeby bezpiecznego uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności
z wymogami określonymi w pkt 6.2.1.
może prowadzić do odzyskania bonu od beneficjenta.
Agencja nie będzie ingerować w kwestie dotyczące umowy pomiędzy beneficjentem
a przedsiębiorstwem instalującym sieć Wi-Fi.

9.3

Inne względy finansowe

9.3.1 Zasada niełączenia dotacji
Na dane działanie z budżetu UE może zostać przyznana tylko jedna dotacja. W żadnych
okolicznościach te same koszty nie mogą być dwukrotnie finansowane z budżetu Unii.

9.3.2 Zasada niedziałania wstecz
Dotacje nie mogą być przyznawane z mocą wsteczną na działania, które zostały
zakończone przed datą wejścia w życie umowy o udzielenie dotacji.

10.

UMOWA O UDZIELENIE DOTACJI

Zakwalifikowana gmina zostanie zaproszona przez INEA do podpisania umowy
o udzielenie dotacji sporządzonej w euro i zawierającej warunki finansowania.
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Standardowy wzór umowy o udzielenie dotacji, dostępny we wszystkich językach
urzędowych UE, nie podlega negocjacjom15.
Stanowczo zaleca się, aby umowę o udzielenie dotacji podpisał przedstawiciel prawny
(burmistrz/wójt gminy). W przypadku gdy przedstawiciel prawny chce wyznaczyć inną
osobę do podpisania umowy o udzielenie dotacji (tzw. „osobę upoważnioną”), w portalu
WiFi4EU należy załadować następujące dodatkowe dokumenty najpóźniej przed
podpisaniem umowy o udzielenie dotacji:
1. formularz wyznaczający osobę upoważnioną16 – „dokument 3”, o którym
mowa w portalu WiFi4EU;
2. dokument tożsamości/paszport upoważnionej osoby – „dokument 4”, o którym
mowa w portalu WiFi4EU.
Osoba upoważniona nie będzie mogła podpisać umowy o udzielenie dotacji, jeżeli nie
założy w tym celu swojego konta EULogin17.

11.

UPUBLICZNIENIE

Przepisy dotyczące identyfikacji wizualnej działań promocyjnych podejmowanych przez
beneficjentów w związku z inicjatywą WiFi4EU są dostępne w zakładce poświęconej
WiFi4EU na stronie internetowej INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/wifi4eu

12.
12.1

INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKÓW
Informacje dla wnioskodawców

Praktyczne informacje na temat niniejszego zaproszenia do składania wniosków (tj. wzór
umowy o udzielenie dotacji, program prac na lata 2019–2020) są dostępne w zakładce
poświęconej
WiFi4EU
na
stronie
internetowej
INEA:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.
Zaleca się, aby wnioskodawcy regularnie odwiedzali tę stronę internetową, a także kanał
INEA na Twitterze (@inea_eu) do upływu terminu składania wniosków.
Wszelkie pytania związane z niniejszym zaproszeniem należy kierować do centrum
informacji na temat zaproszenia, dostępnego za pośrednictwem portalu WiFi4EU18.
Centrum informacji będzie udzielać informacji bezpośrednio na adres e-mail, z którego
pytanie zostało wysłane.
Odpowiedzi na powtarzające się pytania mogą być opublikowane na liście często
zadawanych pytań (FAQ) dostępnej na stronie internetowej poświęconej jednolitemu
15

Wzór umowy o udzielenie dotacji jest dostępny na stronie internetowej zaproszenia:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
16
Formularz ten jest dostępny pod adresem:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/ceftelecom/wifi4eu
17
Więcej informacji o sposobie założenia konta EULogin znajduje się pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/cas
18
Zob. www.wifi4eu.eu

11

rynkowi cyfrowemu19, a także na stronie z zaproszeniem.
12.2

Procedura składania wniosków

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, pod warunkiem że wymagane
dokumenty zostaną przesłane w portalu WiFi4EU przy użyciu konta EU Login
stosowanego do rejestracji gminy w portalu. Ponadto wnioski należy składać po dacie
otwarcia zaproszenia: 4 kwietnia 2019 r., godz. 13:00:00 CEST (czasu
obowiązującego w Brukseli) i przed terminem jego zamknięcia: 5 kwietnia 2019 r.,
godz. 17:00:00 CEST (czasu obowiązującego w Brukseli). Akceptowane będą wnioski
we wszystkich językach urzędowych UE.
Wnioskodawca może w każdej chwili kliknąć na przycisk, aby złożyć wniosek. Jednakże
każda próba przedłożenia przed formalnym otwarciem zaproszenia do składania
wniosków według zegara centralnego serwera zostanie automatycznie odrzucona.
Wnioskodawca zostanie o tym natychmiast poinformowany i będzie mógł spróbować
ponownie. Wnioskodawca zostanie poinformowany o pomyślnym złożeniu wniosku po
otwarciu zaproszenia.
Zob. także sekcja 6 powyżej odnośnie do konieczności dostarczenia dokumentów
potwierdzających.
Wnioskodawcy będą
kwalifikacji.

13.

w odpowiednim

czasie informowani

o wynikach procesu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odpowiedź na dowolne zaproszenie do składania wniosków wiąże się z rejestracją
i przetwarzaniem danych osobowych (takich jak imię i nazwisko oraz adres) poprzez
portal WiFi4EU. Dane takie będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
O ile nie wskazano inaczej, pytania i wszelkie wymagane dane osobowe będą
przetwarzane wyłącznie w celu przyznania bonów zgodnie z zaproszeniami do składania
wniosków, a w przypadku zakwalifikowanych wniosków – w celu zarządzania
dotacjami. Dane osobowe zawarte we wniosku (imię, nazwisko, adres e-mail, stanowisko
osoby, której dane dotyczą, w organizacji, dowód tożsamości/paszport) będą
przetwarzane w zakresie określonym w rozporządzeniu (UE) 2018/172520 oraz na
zasadzie wiedzy koniecznej.
Jedynym administratorem danych jest DG CONNECT.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy są
zawarte w informacjach o polityce prywatności dostępnych na stronie głównej portalu
WiFi4EU.
Dane osobowe mogą być rejestrowane przez Komisję w bazie danych systemu
wczesnego wykrywania i wykluczania, jeśli jedna z sytuacji wymienionych w art. 136

19
20

Zob. https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-bezplatne-wi-fi-dla-europejczykow
Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
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i 141 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046 dotyczy beneficjenta21. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności
w ramach WiFi4EU: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/624124.

21

Zob. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1533027354880&uri=CELEX:32018R1046
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