WiFi4EU – Ceisteanna agus Freagraí
1. CÚLRA
1.1. Cad is aidhm ghinearálta don tionscnamh WiFi4EU?
Is é is aidhm don tionscnamh WiFi4EU rochtain idirlín ar ardchaighdeán a sholáthar ar fud an Aontais
Eorpaigh do shaoránaigh agus do chuairteoirí trí bhaill theo Wi-Fi saor in aisce a shuiteáil i spásanna
poiblí, mar shampla páirceanna, cearnóga, foirgnimh riaracháin, leabharlanna agus ionaid sláinte.
Faoin tionscnamh, atá á mhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach, bronnfar dearbháin ar bhardais chun
tacú leo seirbhísí cuideachtaí suiteála Wi-Fi a úsáid leis na baill theo Wi-Fi a shuiteáil in ionaid ina
gcruinníonn an pobal.

1.2. Cé atá in ann páirt a ghlacadh sa tionscnamh WiFi4EU?
Tá an tionscnamh WiFi4EU oscailte do chomhlachtaí san earnáil phoiblí sna Ballstáit agus sna tíortha
rannpháirteacha de chuid an Limistéir Eorpaigh Eacnamaíoch (an Iorua agus an Íoslainn). Ní
ceadmhach ach do na bardais (nó a gcomhionann d’eagraíochtaí riaracháin áitiúla) nó comhlachais
bardas páirt a ghlacadh ann. D'aontaigh na Ballstáit faoi liosta sonrach na n-eintiteas atá i dteideal
iarratas a dhéanamh ar an gceathrú glao agus tá an liosta tagartha sin le fáil anseo: https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourth-call
Ní fhéadfaidh gach bardas ach dearbhán amháin a fháil ar feadh thréimhse iomlán an tionscnaimh
WiFi4EU. Dá bhrí sin, má bronnadh dearbhán ar bhardas i nglao WiFi4EU roimhe seo, ní raibh sé i
dteideal iarratas a dhéanamh ar ghlao ina dhiaidh sin. Na bardais nár éirigh leo dearbhán a fháil go
dtí seo, áfach, is féidir leosan iarratas eile a dhéanamh ar ghlaonna tar éis an ghlao inar theip orthu.

1.3. Cén luach atá ar dhearbhán WiFi4EU?
Is é EUR 15,000 an luach atá ar gach dearbhán atá le bronnadh.

2. CLÁRÚ
2.1. Cé na bardais agus na comhlachais atá curtha ar bun ag bardais a bhfuil
cead acu clárú? Conas agus cén uair is féidir linn clárú?
Chun iarratas a dhéanamh ar an tionscnamh WiFi4EU, ní mór do na bardais incháilithe (nó na
comhlachais bardas incháilithe) atá ar an liosta thuasluaite (C1.2) an t-eolas clárúcháin a líonadh
isteach ar Thairseach WiFi4EU (https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
Tabhair do d’aire gur gá cuntas EU Login a bhaineann leis an mbardas a úsáid don phróiseas
clárúcháin. Tá tuilleadh eolais faoi chuntas EU Login a chruthú le fáil anseo:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf
).
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Téigh chuig leathanach baile Thairseach WiFi4EU chun tús a chur leis an gclárú. Roghnaigh do
bhardas ón liosta anuas. Tabhair an t-eolas is gá faoin mbardas, mar shampla an tír, an cineál
eagraíochta atá le clárú (bardas nó comhlachas) agus an seoladh.
Bíodh na sonraí teagmhála don mhéara/ceann an bhardais/ionadaí dlíthiúil (i.e. an duine atá inniúil
ar an gComhaontú Deontais a shíniú) san áireamh ann. Aire: molaimid gurb é ceann an bhardais/an
méara AMHÁIN a shíneoidh an Comhaontú Deontais agus nach síneoidh aon ionadaí dlíthiúil de
chuid an bhardais é. Ina ainneoin sin, dá mba mhian leis an méara/ceann an bhardais duine eile (an
“Duine Údaraithe”) a ainmniú chun an Comhaontú Deontais a shíniú, ba cheart sonraí teagmhála an
duine údaraithe sin a chur san eolas clárúcháin.
Tabhair do d’aire go mbeidh an rochtain ar an Tairseach i gcónaí nasctha leis an duine (agus, dá bhrí
sin, le seoladh ríomhphoist an duine sin) a chruthaigh an cuntas EU Login le linn an phróisis
clárúcháin. Is é sin an “Duine Teagmhála” atá luaite sa tairseach. Dá bhrí sin, más mian leat “Duine
Údaraithe” a chur le d’iarratas, molaimid go láidir a chinntiú gurb ionann an duine sin agus an “Duine
Teagmhála” (agus go bhfuil an seoladh ríomhphoist céanna ann) chun cabhrú le próiseas sínithe an
Chomhaontaithe Deontais.
Féadfaidh “comhlachais bardas” níos mó ná bardas amháin a chlárú chun bainistiú na mbardas sin a
shimpliú. Mar sin féin, beidh ar gach comhlachas iarratas deiridh ar leithligh a sheoladh isteach ar líne
do gach uile bhardas atá luaite aige sa chlárúchán. Tabhair faoi deara nach bhfuil comhlachais bardas
i dteideal dearbhán a fháil; bronntar gach dearbhán ar bhardas ar leith, atá ainmnithe ina thairbhí air.
I ngach cás, ní fhógrófar go poiblí ach ainm an bhardais atá cláraithe. (Féach C8.1 faoi chosaint
sonraí).
Ní gá do bhardais aon chur síos teicniúil ná doiciméadacht theicniúil faoin líonra Wi-Fi a chur lena
gclárú (ná lena n-iarratas). Níl gá ach oiread le réamh-mheasúnuithe ar aon chostas a bhaineann leis
an tionscadal (meastacháin ó chuideachtaí suiteála Wi-Fi, mar shampla).

2.2. Is cuideachta suiteála Wi-Fi muid. Conas agus cén uair is féidir linn clárú?
Conas a dhéanaimid ár sonraí a mhodhnú?
Moltar do chuideachtaí suiteála Wi-Fi páirt a ghlacadh sa tionscnamh WiFi4EU. Tá liosta de na
cuideachtaí suiteála Wi-Fi atá cláraithe le fáil ar Thairseach WiFi4EU. Má bhronnfar dearbhán ar
bhardas, is féidir leis féachaint ar an liosta sin chun teacht ar chuideachtaí suiteála Wi-Fi ina gceantar
féin a bheadh in ann na seirbhísí ábhartha a sholáthar.
Ba cheart do chuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú ar Thairseach WiFi4EU chun spéis a léiriú. Téigh chuig
leathanach baile Thairseach WiFi4EU chun tús a chur leis an gclárú. Tabhair eolas faoin tír/faoi na
tíortha agus faoin réigiún/faoi na réigiúin ina bhfeidhmíonn an chuideachta, mar aon lena sonraí
teagmhála agus sonraí bainc.
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Ná cláraigh do chuideachta ar an Tairseach ach AON UAIR AMHÁIN. Mura féidir leat do chlárúchán a
rochtain ná a mhodhnú, téigh i dteagmháil leis an deasc chabhrach https://europa.eu/europeanunion/contact/write-to-us_en.

Is féidir le cuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú ar Thairseach WiFi4EU tráth ar bith. Mar sin féin, má tá
conradh ag cuideachta le bardas a roghnaíodh, ní mór di a bheith cláraithe sa Tairseach chun an teolas is gá faoi shuiteáil an líonra a chur isteach nuair a bheidh an tionscadal críochnaithe.

2.3. Conas is féidir liom sonraí clárúcháin mo bhardais a chur in eagar/a
nuashonrú sa Tairseach?
Is féidir le bardais a gcuid sonraí féin go léir, beagnach, atá cláraithe ar an Tairseach a athrú tráth ar
bith, ach amháin le linn na tréimhse gairide a bhíonn glao ar oscailt agus – i gcás na mbardas a
bhuann dearbhán – idir an t-am a shíníonn siad an Comhaontú Deontais agus an t-am a dhéanann
INEA é a chomhshíniú. I measc na n-athruithe féideartha sin tá: ainm agus/nó seoladh ríomhphoist an
mhéara/cheann an bhardais/ionadaí dlíthiúil a thabhairt cothrom le dáta tar éis toghcháin
bhardasacha nó athruithe inmheánacha san eagraíocht, nó athruithe ar ainm agus/nó seoladh,
doiciméid tacaíochta an teagmhálaí, etc.
Is é an t-aon ábhar nach féidir leis an mbardas a athrú ná a nuashonrú go díreach ná seoladh
ríomhphoist an duine a chláraigh an bardas leis an Tairseach ar dtús, mar go bhfuil sé nasctha le EU
Login an teagmhálaí. Is féidir, áfach, iarraidh ar an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an
tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) an t-athrú/nuashonrú sin ar sheoladh ríomhphoist an teagmhálaí a
dhéanamh tríd an bpróiseas seo a leanas:
1. Seol ríomhphost chuig HADEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu agus cuir an líne ábhair
“NUASHONRÚ AR AN TEAGMHÁLAÍ” leis.
2.
Cuir an t-eolas seo a leanas leis:
▪ Ainm an bhardais
▪ Ainm na tíre
▪ Seoladh ríomhphoist an teagmhálaí reatha mar atá sé le feiceáil ar
Thairseach WiFi4EU
▪ Seoladh ríomhphoist + céadainm agus sloinne an teagmhálaí nua
(Tabhair do d’aire gur gá an seoladh sin a chlárú in EU Login ar dtús. Tá tuilleadh eolais faoi chuntas
EU Login a chruthú le fáil anseo: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).
Tríd an iarratas sin thuasluaite a sheoladh, dearbhaíonn na bardais go bhfuil an t-eolas atá tugtha sa
ríomhphost cruinn agus, mar sin, go n-úsáidfear é le haghaidh aon chomhfhreagras leantach
ábhartha a bhaineann le WiFi4EU, de réir mar is gá.
Déanfaidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) na
hathruithe is gá tar éis dó d’iarratas a fháil agus déanfaidh sé teagmháil dhíreach leat nuair a bheidh
siad déanta.

3

3. IARRATAS A DHÉANAMH
3.1. Is bardas muid. Conas agus cén uair is féidir linn iarratas a dhéanamh?
Chun iarratas a dhéanamh ar ghlao WiFi4EU, ní mór do bhardais clárú ar dtús ar Thairseach WiFi4EU
trí úsáid a bhaint as cuntas EU Login bailí.
Nuair a bheidh an glao ar oscailt, beidh bardais in ann iarratas a dhéanamh trí chliceáil ar an gcnaipe
“Iarratas a dhéanamh ar dhearbhán” ar an leathanach “M'iarratas” sa Tairseach.

3.2. Cé na doiciméid atá ag teastáil chun iarratas a dhéanamh?
Le bheith in ann iarratas a dhéanamh, ní mór do na bardais an clárú a chríochnú tríd an dá
dhoiciméad tacaíochta seo a leanas a uaslódáil ar Thairseach WiFi4EU:
1. An fhoirm “Cruthúnas ar an gComhaontú” agus í líonta, chomh maith le cóip de phas nó de
dhoiciméad aitheantais cheann an bhardais, an mhéara nó an ionadaí dhlíthiúil.
2. Cóip den ghníomh ainmniúcháin nó den doiciméad lena gcruthaítear gur ionadaí ar an mbardas é
an t-ionadaí dlíthiúil (méara/ceann an bhardais).
Más mian leis an ionadaí dlíthiúil údarás a thabhairt do dhuine eile an Comhaontú Deontais a shíniú
thar a cheann, ní mór an dá dhoiciméad breise seo a leanas a sholáthar roimh shíniú an
Chomhaontaithe Deontais ar a dhéanaí:
- an fhoirm “Duine Údaraithe”, agus í sínithe ag an ionadaí dlíthiúil (i.e. méara/ceann an
bhardais) agus ag an duine údaraithe a shíneoidh an Comhaontú Deontais.
- cóip de phas nó de dhoiciméad aitheantais an Duine Údaraithe
Tá na foirmeacha “Cruthúnas ar an gComhaontú” agus “Duine Údaraithe” ar fáil i ngach teanga
oifigiúil de chuid an Aontais agus is féidir teacht orthu ar an leathanach “Mo chlárúchán” ar
Thairseach WiFi4EU.
Tá gach teimpléad le haghaidh na ndoiciméad tacaíochta ar fáil ar leathanach gréasáin WiFi4EU na
Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA):
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en. Agus na doiciméid
líonta isteach agat, ní mór duit iad a uaslódáil ina gceann agus ina gceann, i bhfoirm oiriúnach (.pdf,
.png, nó .jpg), ar Thairseach WiFi4EU faoin leathanach “Mo chlárúchán”.

3.3. An féidir linn tús a chur le hobair ar ár líonra Wi-Fi anois agus an
dearbhán a fhuascailt amach anseo, má roghnaítear muid?
De bhun Rialachán Airgeadais de chuid an Aontais (féach https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046), ní ceadmhach aon deontas a bhronnadh go
siarghabhálach do ghníomhaíochtaí a tugadh i gcrích cheana. Is é sin le rá nach mbeadh bardas i
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dteideal dearbhán a fháil i leith aon suiteáil a bheadh tugtha i gcrích ina hiomláine agus ag feidhmiú
roimh shíniú an Chomhaontaithe Deontais.

4. ROGHNÚ AGUS BRONNADH
4.1. Conas a roghnófar tairbhithe na ndearbhán?
Roghnófar na bardais ar bhonn “tús freastail ar an gceann is túisce” bunaithe ar an dáta agus ar an
am a cuireadh isteach a n-iarratas (i.e. an t-am a bhrúigh siad an cnaipe sa Tairseach leis an iarratas a
sheoladh seachas an dáta agus an t-am a chláraigh siad). Tá tuilleadh eolais faoin bpróiseas
roghnúcháin le fáil i roinn 7 de théacs an ghlao.

4.2. Ní féidir liom an Comhaontú Deontais a shíniú. Cad ba cheart dom a
dhéanamh?
I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh sé go gcuirfear bac ar shíniú an Chomhaontaithe Deontais mar
gheall ar an dóigh ar cuireadh isteach na sonraí clárúcháin sa Tairseach.
Mar shampla, más ionann an seoladh ríomhphoist atá ag an méara, ag ceann an bhardais nó ag an
ionadaí dlíthiúil agus an seoladh ríomhphoist atá ag an teagmhálaí ach má tá ainmneacha difriúla ar
an méara agus ar an teagmhálaí, d'fhéadfadh sé nach féidir an Comhaontú Deontais a shíniú. Is é an
réiteach is simplí ar an scéal go n-athródh an bardas seoladh ríomhphoist an mhéara (féach C2.3
thuas). Mar rogha mhalartach air sin, d’fhéadfadh an bardas údarás a thabhairt don teagmhálaí an
Comhaontú Deontais a shíniú.
Má tá fadhbanna sonracha TF/teicniúla agat, déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach ag cur síos ar
an bhfadhb agus cuir isteach seatanna scáileáin de réir mar is iomchuí.

4.3. Conas a n-oibríonn an liosta ionadaithe?
I gcás maoiniú breise a bheith ar fáil do ghlaoch áirithe, agus má bhíonn bardas ar an liosta
ionadaithe don ghlaoch sin agus go bhfuil an liosta ionadaithe sin fós bailí, d'fhéadfadh sé go gcuirfí
cuireadh chuig an mbardas chun Comhaontú Deontais a shíniú.
Go praiticiúil, i gcás ina n-éiríonn iarratasóir ón bpríomhliosta as an bpróiseas, roghnófar iarratasóir
ón liosta ionadaithe ar bhonn na bprionsabal ‘tús freastail ar an gceann is túisce’ agus dáileadh
cothrom geografach, i gcomhréir leis na coinníollacha a thugtar sna critéir roghnúcháin (roinn 7) i
dtéacs an ghlao.
I gcás buiséad a bheith fós ar fáil agus an fhéidearthacht ann Comhaontú Deontais a shíniú, cuirfear
sin in iúl do gach iarratasóir ar an liosta ionadaithe trí ríomhphost in am trátha.
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4.4. An féidir liom tarraingt siar ó thionscnamh WiFi4EU fiú má síníodh an
Comhaontú Deontais cheana?
Is féidir, fiú tar éis do bhardas an Comhaontú Deontais a shíniú ar Thairseach WiFi4EU, féadfaidh sé a
chinneadh fós tarraingt siar ó thionscnamh WiFi4EU. Sa chás sin, ní mór don bhardas an
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) a chur ar an eolas
(trí HADEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu) agus litir oifigiúil a chur ar fáil, sínithe ag an méara, ina
mínítear go sonrach na fáthanna a bhfuil an bardas ag tarraingt siar ón tionscnamh. Déanfaidh an
Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) an tarraingt siar a
phróiseáil ansin agus cuirfidh sé an bardas ar an eolas dá réir sin.

5. CUR CHUN FEIDHME AGUS OIBRIÚ
(féach freisin roinn 9 maidir le saincheisteanna teicniúla sonracha)

5.1. Bronnadh dearbhán ar ár mbardas agus tá an Comhaontú Deontais
sínithe ag an mbardas agus ag an gCoimisiún Eorpach/ag an nGníomhaireacht
Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA) araon. Cad a dhéanfaimid
anois?
Ní mór don bhardas a chinntiú go bhfuil an tsuiteáil curtha i gcrích agus go gcuirfear an líonra
suiteáilte ar obair laistigh de 32 mhí (i gcás Ghlao 1, 2 agus 3) agus laistigh de 24 mhí (i gcás Ghlao 4)
ón uair a chomhshínítear an Comhaontú Deontais.
Ar dtús, ní mór don bhardas cuideachta suiteála Wi-Fi a roghnú chun an obair a dhéanamh. (Tabhair
do d’aire gur gá don chuideachta suiteála Wi-Fi a roghnaítear clárú sa Tairseach freisin – féach C2.2)
Féadfaidh gach bardas conradh a thabhairt dá rogha cuideachta suiteála Wi-Fi chun an trealamh gan
sreang a shuiteáil. Tabhair do d’aire nach ndéanfaidh an Coimisiún/an Ghníomhaireacht
Feidhmiúcháin idirghabháil sa chaidreamh conarthach atá ag na bardais lena gcuideachta suiteála WiFi.
Is iad na bardais a ainmneoidh na ‘hionaid ina gcruinníonn an pobal’ ina suiteálfar na baill theo
WiFi4EU. Ba cheart na baill theo Wi-Fi a shuiteáil i gceantair nach bhfuil seirbhísí den chineál céanna
a sholáthraíonn Wi-Fi saor in aisce ar fáil iontu cheana.
Tá na bardais freagrach as an síntiús idirlín a mhaoiniú agus as an trealamh a chothabháil chun go
mbeifear in ann Wi-Fi saor in aisce ar ardchaighdeán a chur ar fáil do shaoránaigh agus do
chuairteoirí ar feadh trí (3) bliana ar a laghad tar éis shuiteáil an líonra.
Ba cheart do na bardais amharc-aithne WiFi4EU a thaispeáint go soiléir sna spásanna poiblí ina
gcuirtear ar fáil rochtain WiFi4EU ar an idirlíon. Tá tuilleadh eolais faoi na rialacha amharc-aithne
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agus faoi shuaitheantas/lógó WiFi4EU le fáil ar an leathanach atá ag an nGníomhaireacht
Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) faoi WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en.
Féach roinn 6.2 de théacs an ghlao le haghaidh tuilleadh eolais faoi riachtanais theicniúla shonracha
an tionscnaimh.

5.2. Cad atá an dearbhán ceaptha a chumhdach?
Íoctar dearbháin WiFi4EU i gcnapshuim agus tá sé beartaithe nach gcumhdóidh siad ach costais
trealaimh agus suiteála na mball te Wi-Fi sin atá i gcomhréir leis na ceanglais atá sainithe i dtéacs an
ghlao agus in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais, a shínigh na bardais a
roghnaíodh.
I measc an trealaimh sin tá na hearraí is gá chun an líonra WiFi4EU a chur ar obair, mar shampla
gléasanna soláthair cumhachta (e.g. cuibheoir ‘Power over Ethernet’ (PoE), cuibheoir cumhachta, lasc
PoE) nó trealamh a úsáidtear chun nascadh leis an idirlíon (e.g. ródairí, lasca, ballaí dóiteáin). Ina
ainneoin sin, is gá gurb é is príomhchuspóir don dearbhán na Pointí Rochtana a sholáthar, agus go
gcloítear le híoslíon na bPointí Rochtana is gá a shuiteáil (féach freisin C9.2).
Féadfaidh bardais a roghnú freisin an trealamh a fháil ar léas agus an rogha ann é a cheannach.
Is iad na bardais a bheidh freagrach as costais na nascachta (an síntiús idirlín), agus as na costais a
bhaineann le cothabháil agus feidhmiú an trealaimh, ar feadh trí (3) bliana ar a laghad.
Tá mionsonraí faoi íocaíochtaí i roinn 6 thíos.

5.3. Cad nach bhfuil an dearbhán ceaptha a chumhdach?
Ní chumhdaítear trealamh a úsáidtear chun an nascacht aisiompair a leathnú ó shuíomh amháin go
suíomh an líonra WiFi4EU. Ba cheart nasc idirlín a bheith ar fáil cheana féin ag an áit a gcuirfear an
líonra WiFi4EU ar obair agus is é an bardas atá freagrach as cothabháil an naisc sin ar feadh trí bliana.

5.4. An féidir tionscadal níos leithne ná an méid atá maoinithe leis an
dearbhán a bheith i gceist? I.e. An féidir níos mó ná ionad áitiúil amháin ina
gcruinníonn an pobal a nascadh leis an líonra?
Is féidir le bardais an dearbhán WiFi4EU a úsáid chun tionscadal níos costasaí a pháirtmhaoiniú; i gcás
den sórt sin, is faoin gconradh idir an soláthróir agus an bardas a thiocfadh na costais trealaimh agus
suiteála atá os cionn luach an dearbháin.
Mar shampla, d’fhéadfaí níos mó ná ionad áitiúil amháin ina gcruinníonn an pobal a nascadh le líonra
amháin (tairseach dheimhniúcháin amháin) nó le líonraí éagsúla (tairseacha deimhniúcháin éagsúla).
Mar sin féin, i gcás inar mó ná luach an dearbháin na costais a bhaineann le ceannach agus suiteáil an
trealaimh, is é an bardas nó eintiteas náisiúnta/réigiúnach eile a chaithfidh na costais bhreise a
mhaoiniú.
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5.5. An bhféadfaidh líonraí Wi-Fi poiblí atá ann cheana féin dul isteach sa
tionscnamh WiFi4EU?
Féadfaidh líonraí Wi-Fi poiblí atá ann cheana dul isteach sa tionscnamh WiFi4EU chomh fada agus go
gcomhlíonfaidh siad na coinníollacha agus na sonraíochtaí teicniúla a leagtar síos in Iarscríbhinn I a
ghabhann leis an gComhaontú Deontais, agus nach n-athróidh siad príomhghnéithe WiFi4EU, ina
measc sin gur cheart an rochtain a bheith saor in aisce agus gan coinníollacha idirdhealaitheacha
agus gur ghá na riachtanais bhrandála a chomhlíonadh.
Chomh maith leis sin, beidh líonraí Wi-Fi poiblí atá ann cheana in ann dul isteach sa tionscnamh
WiFi4EU gan dearbháin a úsáid. Tá muid ag obair ar réitigh leordhóthanacha ar na cásanna éagsúla a
d’fhéadfadh teacht chun cinn.

5.6. Cad is brí leis an “luas íoslódála 30 Mbps ar a laghad” ba cheart do na
líonraí WiFi4EU a sholáthar?
Ba cheart do na líonraí WiFi4EU a bheith in ann seirbhís ar ardchaighdeán a chur ar fáil do gach
úsáideoir deiridh. Dá bhrí sin, is gá do gach bardas a n-éiríonn leo na coinníollacha a léirítear i roinn
I.3 den Chomhaontú Deontais a urramú: “gheobhaidh an tairbhí síntiús le tairiscint atá ar choibhéis
leis an nasc idirlín is airde luas dá bhfuil ar fáil ar an margadh mór sa limistéar, agus ar a laghad ar
bith le nasc a bhfuil luas íoslódála 30 Mbps ar a laghad ag dul leis. Áiritheoidh an tairbhí chomh maith
nach lú an luas aisiompair sin ná an luas – más ann dá leithéid – a bhíonn in úsáid ag an tairbhí le
haghaidh na riachtanas nascachta inmheánach atá aige.”
Lena chinntiú go bhfuiltear ag cloí leis an gceanglas conarthach thuas, le Céim II de chur chun
feidhme WiFi4EU (féach Ceisteanna Coitianta 9.4), atá beartaithe le haghaidh 2020, beifear in ann
monatóireacht a dhéanamh ar cheanglais seirbhíse na bPointí Rochtana WiFi4EU, de bhun airteagal
I.3 de Shamhail an Chomhaontaithe Deontais. 30 Mbps ar a laghad, sin luas carnach iomlán na
bPointí Rochtana uile (10 gcinn ar a laghad) is gá a bheith ag gach líonra. Moltar do na bardais an luas
is airde is féidir a chinntiú ar mhaithe leis na húsáideoirí deiridh agus i gcomhréir leis na spriocanna
nascachta atá leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach (Aithris (2) de Rialachán (AE) 2017/1953 – féach
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).

5.7. Cad a tharlóidh mura bhfuiltear in ann an luas íoslódála 30 Mbps a
chinntiú?
De réir Iarscríbhinn I/Airteagal I.3 den Chomhaontú Deontais, glacfaidh an bardas síntiús le nasc
mórmhargaidh idirlín atá ar choibhéis leis an nasc idirlín is airde luas dá bhfuil ar fáil sa cheantar,
agus cinnteoidh sé nach lú an luas aisiompair sin ná an luas (más ann dá leithéid) a úsáideann an
bardas dá riachtanais nascachta inmheánacha féin, agus ar a laghad ar bith le nasc a bhfuil luas
íoslódála nach lú ná 30 Mbps ag dul leis. Dá bhrí sin, baineann an ceanglas seo leis an nascacht
aisiompair idirlín agus ní le gach úsáideoir. An nascacht aisiompair lena mbaintear amach 30 Mbps,
ba cheart sin a bhaint amach laistigh de 32 mhí (i gcás Ghlao 1, 2 agus 3) agus laistigh de 24 mhí (i
gcás Ghlao 4) ón uair a chomhshínítear an Comhaontú Deontais. Glacfar le díghrádú sealadach luais i
gcásanna nach raibh aon súil leo, ach déanfar monatóireacht agus tuairisciú córasach ar aon
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díghrádú. Níor cheart gurbh é laghdú ar an luas aisiompair ba chúis le díghrádú luais. Ní leor nasc WiFi saor in aisce a chur ar fáil, ní mór é a bheith gasta éifeachtúil freisin.

5.8. Cad is “rochtain saor in aisce” ann?
Faoi mar a luaitear in aithris (4) de Rialachán (AE) 2017/1953 (féach https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), ba cheart an tseirbhís a sholáthraítear i mbaill theo WiFi4EU a
bheith saor in aisce, is é sin le rá go “soláthrófar í gan luach saothair comhfhreagrach, bíodh sé sin le
híocaíocht dhíreach nó le cúiteamh de shaghas eile, amhail fógraíocht tráchtála nó sonraí pearsanta a
sholáthar chun críocha tráchtála”, sna chéad trí (3) bliana le linn di a bheith i bhfeidhm.
Má tá fógra sa tairseach dheimhniúcháin (i.e. leathanach gréasáin an bhardais a thaispeántar
d’úsáideoirí nua) ar foinse ioncaim don bhardas é nó a cheanglaíonn ar úsáideoirí deiridh táirge nó
seirbhís a cheannach chun rochtain a fháil ar an líonra, ní fhéadfar an rochtain sin a cháiliú faoin gciall
“saor in aisce” de réir an Rialacháin sin.

5.9. Cén tréimhse bhailíochta atá ag dearbhán WiFi4EU?
Tosaíonn tréimhse bhailíochta an dearbháin WiFi4EU an dáta a chomhshíníonn an ghníomhaireacht
feidhmiúcháin Eorpach an Comhaontú Deontais agus téann sé in éag ag deireadh na tréimhse cur
chun feidhme.
18 mí a bhí sa tréimhse cur chun feidhme thosaigh; cuireadh síneadh leis faoi dhó chun laghdú a
dhéanamh ar thionchar phaindéim an choróinvíris ar sholáthar na líonraí WiFi4EU, rud a d’fhág go
raibh tréimhse cur chun feidhme 32 mhí ann i gcás na mbardas a fuair dearbhán i nGlaonna 1, 2 agus
3; agus 24 mhí i gcás na mbardas a fuair dearbhán i nGlao 4. Tá na spriocdhátaí cur chun feidhme uile
le fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin Eorpaí um an tSláinte agus an Digitiú
(HADEA) ag an nasc seo a leanas: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu/deadlines-wifi4eu-beneficiaries_en
Tar éis na tréimhse cur chun feidhme sin, téann bailíocht an dearbháin in éag agus ní bhíonn na
cuideachtaí suiteála Wi-Fi in ann é a fhuascailt a thuilleadh.

5.10 Cad a tharlaíonn mura dtugtar fógra don líonra WiFi4EU roimh an
spriocdháta cur chun feidhme?
Tá na spriocdhátaí cur chun feidhme uile le fáil ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta
Feidhmiúcháin Eorpaí um an tSláinte agus an Digitiú (HADEA) ag an nasc seo a leanas:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en Tar éis an spriocdháta cur chun feidhme, ní féidir leis an gCuideachta Suiteála WiFi
an Tuarascáil Suiteála a chur isteach, ná ní féidir leis an mbardas an Tuarascáil Suiteála a fhormheas i
dTairseach WiFi4EU. Ní féidir an dearbhán a íoc toisc nár críochnaíodh an tionscadal laistigh den
tréimhse cur chun feidhme dá bhforáiltear sa Chomhaontú Deontais.
I gcomhréir le hAirteagal II.25.4 den Chomhaontú Deontais, leis an gcéad fhógra foirmiúil tugtar fógra
míosa i leith an spriocdháta cur chun feidhme don bhardas agus don Chuideachta Suiteála Wi-Fi
araon, agus cuirtear i dtábhacht ann nach n-íocfar an dearbhán ach amháin má fhaomhann an bardas
an Tuarascáil Suiteála roimh an spriocdháta cur chun feidhme. Tar éis don spriocdháta cur chun
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feidhme dul in éag, seoltar an dara fógra foirmiúil chuig an mbardas agus chuig an gCuideachta
Suiteála Wi-Fi a roghnaíodh le cur in iúl dóibh gur chailleadar an dearbhán WiFi4EU.
I gcás nach bhfaigheann an bardas nó an Chuideachta Suiteála Wi-Fi aon cheann den dá fhógra
fhoirmiúla, is ceart dóibh sin a chur in iúl láithreach d’fhoireann WiFi4EU trí ríomhphost a sheoladh
chuig HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11. An bhfuil gnéithe slándála ar leith ann a bhaineann leis na líonraí
WiFi4EU?
Beidh roinnt gnéithe slándála i measc shonraíochtaí teicniúla an trealaimh agus beidh siad
mionsonraithe sa Chomhaontú Deontais, go háirithe in Iarscríbhinn I. Ar deireadh, is iad na bardais a
bheidh freagrach as gach líonra WiFi4EU ar leith a bhainistiú ar an leibhéal áitiúil agus, ar an gcaoi sin,
is iadsan a dhéanfaidh na socruithe slándála a shainiú i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí
náisiúnta.
Sa chéim thosaigh, ní gá na baill theo phoiblí WiFi4EU a chriptiú. Tá sé beartaithe sa dara céim áfach
go mbunófar ardán fíordheimhnithe coiteann lena gcuirfear gnéithe slándála breise ar fáil
d'úsáideoirí deiridh a nascfaidh leis an líonra agus lena n-éascófar fánaíocht gan bhriseadh idir baill
theo WiFi4EU i gceantair éagsúla.

5.12. Cén spriocdháta atá ann leis an soláthraí suiteála a roghnú?
Tá 32 mhí (i gcás Ghlao 1, 2 agus 3) nó 24 mhí (i gcás Ghlao 4) ag bardais chun an tionscadal a chur
chun feidhme de réir an Chomhaontaithe Deontais. Tabhair do d’aire nach bhfuil aon spriocdháta
ann, laistigh den tréimhse cur chun feidhme 32 mhí (i gcás Ghlao 1, 2 agus 3) nó 24 mhí (i gcás Ghlao
4) sin, leis an gcuideachta shuiteála a roghnú. Mar sin féin, moltar go láidir do na bardais an cinneadh
a dhéanamh i dTairseach WiFi4EU a luaithe is féidir ionas go mbainfidh siad amach an spriocdháta
cur chun feidhme deiridh, agus go mbeidh a dhóthain ama ann le haghaidh céimeanna tábhachtacha
eile atá le cur i gcrích roimh an spriocdháta sin.

6. ÍOCAÍOCHT
6.1. Conas is féidir an dearbhán a fhuascailt, i.e. cad iad na céimeanna a
bhaineann leis an gcuideachta suiteála Wi-Fi a íoc?
Chun go mbeidh an chuideachta suiteála Wi-Fi in ann an dearbhán €15,000 a fhuascailt ón
gCoimisiún Eorpach, ní mór di gach céim acu seo a leanas a chomhlíonadh agus san ord seo:
1. Ní mór don chuideachta suiteála a bheith cláraithe ar Thairseach WiFi4EU.
2. Ní mór don chuideachta suiteála a bheith ainmnithe ag bardas mar sholáthraí an bhardais sin
sa Tairseach.
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3. Ní mór don chuideachta suiteála cuntas bainc nó cuntais bainc, mar aon leis na sonraí
sonracha agus na doiciméid tacaíochta ar fad a bhaineann leis nó leo, a bheith ionchódaithe
aici ar Thairseach WiFi4EU (sa rannán “Cuntas bainc”, ar an leathanach “Mo chlárúchán”).
Leis féin, ní hionann clárúchán aon chuntais bainc agus sonraí an chuntais bainc sin a chur ar
aghaidh le bheith deimhnithe. Ba cheart pointe 4 a líonadh isteach freisin.
4. Ní mór don chuideachta suiteála a cuntas bainc cláraithe (nó ceann dá cuid cuntas bainc
cláraithe) a bheith nasctha aici le bardas le haghaidh íocaíochta. Ba cheart é sin a dhéanamh
trí chliceáil ar “Roghnaigh cuntas bainc” sa rannán “Cuntas bainc” den leathanach “Mo
shuiteáil” ar Thairseach WiFi4EU. Is ag an bpointe sin amháin a chuirfidh an Coimisiún tús leis
an gcuntas bainc a dheimhniú.
5. Ní mór na sonraí bainc a bheith deimhnithe ag an gCoimisiún ar Thairseach WiFi4EU (féach
freisin C6.5 agus C6.6).
6. Ní mór tuarascáil suiteála a bheith curtha isteach ag an gcuideachta suiteála (de réir Airteagal
4 den Chomhaontú Deontais), agus ní mór an tuarascáil sin a bheith formheasta ag an
mbardas agus ag an gCoimisiún araon ar Thairseach WiFi4EU.

6.2. An gcumhdaítear Cáin Bhreisluacha (CBL) leis an dearbhán?
Íoctar an dearbhán i gcnapshuim agus tá sé beartaithe go gcumhdóidh sé cur chun feidhme na
gníomhaíochta. Ní fhiosróidh an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an
Digitiú (HaDEA) incháilitheacht na gcostas iarbhír arna dtabhú, Cáin Bhreisluacha (CBL) san áireamh.
Mar atá leagtha amach in C6.3 thíos, is faoi na bardais féin atá sé aon chostas os cionn luach €15,000
an dearbháin (bíodh CBL san áireamh nó nach bíodh) a íoc.

6.3. Cad a tharlóidh más mó nó más lú ná €15,000 costas na suiteála?
De bhun Airteagal 4 de théacs an ghlao WiFi4EU, is fiú €15,000 gach dearbhán atá le dáileadh, agus is
ina chnapshuim a dháilfear é. Ní féidir an dearbhán a úsáid chun aon iarmhéid gan íoc a chumhdach.
Aon chuid den chnapshuim nach n-úsáidfear, ní ceadmhach í a thabhairt ar ais don Choimisiún
Eorpach.

6.4. An ceadmhach don bhardas socrú an líonra a chur amach ar conradh
chuig tríú páirtithe éagsúla agus, ar an gcaoi sin, an dearbhán a roinnt idir
cuideachtaí suiteála Wi-Fi éagsúla?
Ní chumhdófar le dearbháin WiFi4EU ach na costais a bhaineann le trealamh na bPointí Rochtana WiFi a cheannach agus a shuiteáil. Ní fhéadfar méid an dearbháin a íoc ach leis an aon chuideachta
suiteála Wi-Fi amháin atá sainaitheanta ag an mbardas sa Tairseach chun na críche sin. Tabhair do
d’aire gur féidir leis an gcuideachta suiteála Wi-Fi atá roghnaithe cuid de na cúraimí a sheachfhoinsiú
nó a tharmligean do chuideachtaí eile. Sa chás sin, is é an bardas atá freagrach as an mbainistiú, agus
ní mór dó cuimhneamh nach ndéanfar an íocaíocht ach leis an gcuideachta shuiteála bhunaidh a
roghnaigh sé.

6.5. Cad é an próiseas chun cuntas bainc na cuideachta suiteála Wi-Fi a
dheimhniú?
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Tar éis do bhardas cuideachta suiteála Wi-Fi a roghnú, ní mór dó:
1) na sonraí bainc don chuntas inar mhaith leo an íocaíocht a fháil a ionchódú (sa rannán
“Cuntas bainc” den leathanach “Mo chlárúchán” ar Thairseach WiFi4EU – féach freisin
C6.6), agus
2) na doiciméid tacaíochta iomchuí a chur leis.
3) Nasc a dhéanamh ar Thairseach WiFi4EU idir an cuntas bainc inar mhian leis an
gcuideachta an íocaíocht a fháil agus an bardas dá bhfuil an tsuiteáil á déanamh acu nó
dá ndearna siad í (féach freisin C6.1 pointe 4)
Agus an t-ionchódú curtha i gcrích, agus ní roimh don chuideachta suiteála nasc a dhéanamh ar
Thairseach WiFi4EU idir an cuntas bainc inar mhian leo an íocaíocht a fháil agus an bardas dá bhfuil
an tsuiteáil á déanamh acu nó dá ndearna siad í, déanfar na sonraí bainc agus na doiciméid
tacaíochta araon a dheimhniú trí shraith seiceálacha a dhéanfaidh seirbhísí an Choimisiúin. Ní
thosóidh an próiseas bailíochtaithe go dtí go gcuirfidh an chuideachta suiteála Wi-Fi an cuntas bainc
sonrach atá le híoc in iúl d’aon bhardas amháin ar a laghad. Cuirtear in iúl ansin don chuideachta
suiteála Wi-Fi trí ríomhphost go bhfuil an deimhniú déanta a luaithe agus atá na seiceálacha uile
críochnaithe go sásúil. Má bhíonn aon eolas breise ag teastáil leis an bpróiseas bailíochtaithe a chur i
gcrích, déanfar teagmháil dá réir sin trí ríomhphost leis an gcuideachta suiteála Wi-Fi. Féadfaidh an
chuideachta suiteála Wi-Fi faireachán a dhéanamh ar an stádas sin tríd an leathanach “Mo
chlárúchán” ar an Tairseach.

6.6. Conas ar cheart dúinn na sonraí cuntas bainc a líonadh ar Thairseach
WiFi4EU agus cad iad na sonraí ar cheart a ionchódú?
Ní mór na sonraí seo a leanas a ionchódú sa rannán “Cuntas bainc” den leathanach “Mo chlárúchán”
ar Thairseach WiFi4EU:
•

•

•
•
•

Ainm an chuntais: an t-ainm faoinar osclaíodh an cuntas. Féadfaidh t-ainm sin a bheith mar
an gcéanna le hainm shealbhóir an chuntais ach ní gá go mbeadh (e.g. más cuntas
comhroinnte nó cuntas sainchuspóireach é). Is é ainm an chuntais, a aimsítear de ghnáth ar
an ráiteas bainc nó ar dhoiciméad eile de chuid an bhainc, an t-ainm is ceart a chur isteach sa
Tairseach.
IBAN: Is é atá san IBAN (Uimhir Idirnáisiúnta Chuntas Bainc) uimhir chuntais atá formáidithe i
gcomhréir le caighdeáin idirnáisiúnta, rud a ligeann do bhainc idirbhearta trasteorann idir
tíortha a dhéanamh.
Ainm an bhainc: tá sé seo ag tagairt don bhanc deiridh, an banc ina bhfuil an cuntas bainc ag
sealbhóir an chuntais.
Cód BIC/SWIFT: Tá an BIC (Cód Aitheantais Bainc) á leithdháileadh ag SWIFT (an Cumann um
Theileachumarsáid Airgeadais Idirbhainc Dhomhanda) do bhainc (i gcoinne íoca).
Tír: An tír ina bhfuil an cuntas bainc.

Ní mór na sonraí seo a leanas a líonadh isteach sa rannán “Cuntas bainc” den leathanach “Mo
chlárúchán” ar Thairseach WiFi4EU:
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•

Sráid – Uimhir – Cathair – Tír: tá sé seo ag tagairt do sheoladh shealbhóir an chuntais mar a
cuireadh in iúl don bhanc é.

6.7. Cad é an próiseas trína bhfaigheann an chuideachta suiteála Wi-Fi an
íocaíocht?
Ní mór don chuideachta suiteála Wi-Fi a sonraí bainc a bheith deimhnithe aici sa Tairseach ar dtús
(féach C6.1 agus 6.5). Agus na sonraí sin bailí:
1. Cuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi an tuarascáil suiteála chuig an mbardas lena
deimhniú trí Thairseach WiFi4EU.
2. Déanann an bardas an tuarascáil suiteála a dheimhniú sa Tairseach, ag dearbhú gurb ann do
gach Pointe Rochtana ionchódaithe agus go bhfuil siad leagtha amach de réir na
gcomhordanáidí GPS (córas suite domhanda) atá léirithe.
3. Tar éis don bhardas an tuarascáil suiteála a dheimhniú, tá suas le 60 lá ag an
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin:
a) chun a fhíorú go bhfuil an tsuiteáil Wi-Fi ag teacht le hAirteagal 4.2 den Chomhaontú
Deontais (i.e. go bhfuil líonra feidhmiúil ann, go bhfuil lógó WiFi4EU le feiceáil etc.)
b) chun cáilíocht agus iontaofacht na faisnéise gaolmhaire a sholáthraítear i dtuarascáil
suiteála na Tairsí a dhearbhú, agus c) chun an íocaíocht a dhéanamh.
I gcás nach gcomhlíontar Airteagal 4.2 den Chomhaontú Deontais, cuirfear deimhniú HaDEA agus an
íocaíocht ar fionraí go dtí go gcinntítear go bhfuil sé comhlíonta. Tabhair do d'aire go bhfuil sé
tábhachtach a chinntiú go ndéantar an blúirín a shuiteáil mar is ceart, mar mura ndéantar amhlaidh,
ní féidir aon íocaíocht a ghníomhachtú. Féach na Treoirlínte maidir le Suiteáil an Bhlúirín agus an
teimpléad HTML atá ar fáil ar an leathanach gréasáin atá ag HaDEA faoi WiFi4EU:
https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf.

6.8. Ar cheart don chuideachta suiteála Wi-Fi sonrasc a chur chuig an
gCoimisiún Eorpach/chuig an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin nó chuig an
mbardas?
Ní mór don chuideachta suiteála Wi-Fi sonrasc a chur díreach chuig an mbardas. Tabhair do d’aire
nach ndéanfaidh an Coimisiún/an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an
Digitiú (HaDEA) idirghabháil in aon chaidreamh conarthach atá ag na bardais lena gcuideachta
suiteála Wi-Fi, agus nach gá dóibh aon chóip de shonraisc a fháil. Ná déan dearmad gur cheart do
bhardais agus do na cuideachtaí suiteála Wi-Fi na rialacha airgeadais náisiúnta a chomhlíonadh
maidir le sonraisc. Féadfaidh bardais teagmháil a dhéanamh lena n-údarás náisiúnta inniúil chun
tuilleadh eolais a fháil ar rialacha soláthair, ar chonraitheoireacht agus/nó ar chuntasaíocht.
Tabhair do d'aire freisin gur cheart do na bardais gach bundoiciméad tacaíochta a choinneáil, mar
chruthúnas ar chur chun feidhme ceart, ar feadh tréimhse trí bliana ó dháta íoctha an iarmhéid. Má
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bhíonn iniúchtaí fós ar siúl, ní mór na doiciméid sin a choinneáil go dtí go ndúnfar na hiniúchtaí, na
hachomhairc, an dlíthíocht nó saothrú na n-éileamh sin.

6.9. An féidir le cuideachta suiteála Wi-Fi athruithe a dhéanamh ar an
tuarascáil suiteála tar éis di í a chur faoi bhráid an bhardais?
Cuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi an tuarascáil suiteála faoi bhráid an bhardais nuair a bhíonn
an tsuiteáil críochnaithe. Nuair a chuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi an tuarascáil suiteála
isteach, tá sí ag dearbhú go bhfuil an tsuiteáil críochnaithe agus i gcomhréir leis na ceanglais
theicniúla a leagtar amach in Iarscríbhinn I de shamhail an Chomhaontaithe Deontais. Má cuireadh
an tuarascáil suiteála isteach róluath, is ceart don chuideachta suiteála Wi-Fi iarraidh ar an mbardas í
a dhiúltú. Fad is nach bhfuil an tuarascáil suiteála deimhnithe ag an mbardas go fóill, cuirfear ar ais
chuig an gcuideachta suiteála Wi-Fi í lena cur in eagar.
Nuair a chuireann an chuideachta suiteála Wi-Fi an tuarascáil suiteála isteach, cuireann Tairseach
WiFi4EU an bardas ar an eolas faoi go huathoibríoch trí ríomhphost. Iarrtar ar an mbardas sa
ríomhphost sin an t-eolas atá tugtha ag an gcuideachta suiteála Wi-Fi a dhearbhú agus deimhin a
dhéanamh de go bhfuil an tsuiteáil críochnaithe agus i gcomhréir leis na ceanglais theicniúla a leagtar
amach in Iarscríbhinn I de shamhail an Chomhaontaithe Deontais.
Is féidir leis an mbardas an tuarascáil suiteála a dhiúltú. Sa chás sin, cuirfidh Tairseach WiFi4EU an
chuideachta suiteála Wi-Fi ar an eolas go huathoibríoch trí ríomhphost, agus sonrófar an fáth a thug
an bardas leis an diúltú. Má dhiúltaíonn an bardas an tuarascáil suiteála, is féidir leis an gcuideachta
suiteála í a chur in eagar agus a chur isteach arís.
Nuair atá an tuarascáil suiteála bailíochtaithe ag an mbardas ní féidir í a chur in eagar ná a athrú a
thuilleadh. I gcás ina ndéanfaí athruithe, ba cheart don bhardas nó don chuideachta suiteála Wi-Fi
fógra a thabhairt don Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin (via HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu) agus
dhéanfadh an Ghníomhaireacht na hathruithe a ionchódú i dTairseach WiFi4EU.
Is gá an tuarascáil suiteála, í curtha isteach ag an gcuideachta suiteála Wi-Fi agus formheasta ag an
mbardas, a bheith i gceart, le gur féidir leis an gCoimisiún tús a chur lena sheiceálacha féin go
bhfuiltear ag cloí leis na rialacha a leagtar amach i samhail an Chomhaontaithe Deontais. Má tá gach
rud in ord, íocfaidh an Coimisiún an dearbhán laistigh de 60 lá.

6.10 – An chuideachta suiteála Wi-Fi ar roghnaigh an bardas í ar an gcéad dul
síos, an féidir leis an mbardas an chuideachta sin a athrú le linn na tréimhse
cur chun feidhme (32 mhí i gcás Ghlao 1, 2 agus 3 agus 24 mhí i gcás Ghlao 4)?
Is féidir leis an Tairbhí (an bardas) an chuideachta suiteála Wi-Fi a roghnaigh sé a athrú. Ba cheart
don Tairbhí a chinntiú go bhfuil go leor ama fágtha laistigh den tréimhse cur chun feidhme (32 mhí i
gcás Ghlao 1, 2 agus 3 agus 24 mhí i gcás Ghlao 4) – a thosaíonn nuair a dhéanann an
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Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA) an Comhaontú Deontais a
chomhshíniú – chun go bhféadfadh an chuideachta suiteála Wi-Fi nuaroghnaithe an líonra/na líonraí
Wi-Fi a shuiteáil mar is ceart in am. Ar aon chaoi, ba cheart go dtarlódh sé sula ndéanfadh an Tairbhí
an Tuarascáil Suiteála a dheimhniú sa Tairseach (féach C6.7). Is féidir leis an Tairbhí sonraí na
cuideachta suiteála Wi-Fi a athbhreithniú agus an chéad roghnúchán a athrú sa chluaisín “Mo
dhearbhán”, ach cliceáil ar an nasc “Féach na mionsonraí” a bhaineann leis an gcuideachta suiteála
Wi-Fi.

7. TAIRSEACH WiFi4EU
7.1. Ní féidir liom logáil isteach i dTairseach WiFi4EU. Cad ba cheart dom a
dhéanamh?
Sa chás nach bhfuil rochtain ag duine a thuilleadh ar Thairseach WiFi4EU (i.e. gan aon rochtain a
bheith aige ar na sonraí aitheantais EU Login a úsáideadh sa chéad chlárú), ba cheart do na bardais
teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus
an Digitiú (HaDEA) le ríomhphost. Féach an próiseas in C2.3.
Má tá fadhbanna sonracha TF/teicniúla agat, déan teagmháil leis an Deasc Chabhrach ag cur síos ar
an bhfadhb.

8. COSAINT SONRAÍ
8.1. Cén chosaint a dhéantar ar mo chuid sonraí pearsanta?
I gcomhréir le reachtaíocht an Aontais is infheidhme (go háirithe Rialachán (CE) 2018/1725), ní
bhailítear ar Thairseach WiFi4EU ach na sonraí pearsanta is gá le bheith rannpháirteach sa
tionscnamh WiFi4EU agus le gur féidir leis an gCoimisiún Eorpach/leis an nGníomhaireacht
Feidhmiúcháin an tionscnamh a bhainistiú. Ní choinneofar sonraí ach amháin más gá sin ar
chúiseanna rialaithe agus iniúchóireachta
Ina theannta sin, féadfaidh an Coimisiún Eorpach/an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin roinnt de na
sonraí sin a chomhroinnt, de réir an phrionsabail “ar bhonn riachtanais eolais”, le hinstitiúidí agus le
comhlachtaí eile de chuid an Aontais, agus leis na Ballstáit (a n-údaráis réigiúnacha nó áitiúla san
áireamh) nó le seirbhísí eile a bhfuil rialuithe nó cigireachtaí de chúram orthu i gcomhréir leis an dlí
Eorpach (Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, OLAF, Ombudsman, srl.).
Tá tuilleadh eolais le fáil i ráiteas príobháideachais WiFi4EU atá ar leathanach baile Thairseach
Wifi4EU.
Maidir leis an líonra WiFi4EU, tabhair do d’aire gur faoi gach bardas agus faoin soláthraí seirbhíse
idirlín (ISP) ar thug sé conradh dó a bheidh sé úsáideoirí a chlárú agus a fhíordheimhniú, i gCéim I,
agus dá bhrí sin is fúthu a bheidh aon bhailiú nó próiseáil sonraí pearsanta. Sa chéim sin, caithfidh
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gach ball te WiFi4EU a bheith i gcomhréir le ráiteas príobháideachais agus leis na dlíthe náisiúnta
agus dlíthe an Aontais is infheidhme, go háirithe Rialachán (CE) 2018/1725.
I gCéim II, a bhuí leis an tSeirbhís Fíordheimhniúcháin Aonair ní bheidh ar úsáideoirí deiridh clárú ach
aon uair amháin agus beidh siad in ann dul “ar fánaíocht” idir gach ball te WiFi4EU gan bhac agus gan
é a bheith d'fhiacha orthu a gcuid faisnéise aitheantais a iontráil athuair.

9. CEISTEANNA TEICNIÚLA
9.1. Cad is “ainm fearainn” ann, mar atá i sainmhíniú Airteagal 4.1 den
Chomhaontú Deontais?
Is é atá san “ainm fearainn” seoladh gréasáin na tairsí deimhniúcháin atá ag an líonra WiFi4EU (URL).
Tabhair do d’aire gurb é sin an suíomh gréasáin ar a bhfuil an tairseach dheimhniúcháin lonnaithe
agus nach é an suíomh a ndéanfar an t-úsáideoir a atreorú chuige tar éis dó logáil isteach. Is faoin
mbardas atá sé an t-ainm fearainn a roghnú.

9.2. Pointí rochtana
9.2.1 Cé na riachtanais theicniúla maidir leis na Pointí Rochtana WiFi4EU?
Tugtar mionsonraí ar shonraíochtaí teicniúla an trealaimh i roinn 6.2.2 de théacs an ghlao, agus in
Airteagal I.2 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais a shínigh an bardas agus an
Coimisiún.
Déanfaidh an bardas na nithe seo a leanas a chinntiú i gcás gach Pointe Rochtana:
• Tacaíocht do dhébhanda comhreathach (2,4Ghz – 5Ghz) a bheith leis
• Timthriall tacaíochta is faide ná 5 bliana a bheith leis
• Meántréimhse idir teipeanna (MTBF) 5 bliana ar a laghad a bheith leis
• Pointe aonair bainistíochta a bheith aige atá tiomnaithe agus láraithe do gach
Pointe Rochtana ar gach líonra WiFi4EU
• Tacaíocht do IEEE 802.1x a bheith leis
• É a bheith in oiriúint do IEEE 802.11ac Wave I
• Tacaíocht do IEEE 802.11r a bheith leis
• Tacaíocht do IEEE 802.11k a bheith leis
• Tacaíocht do IEEE 802.11v a bheith leis
• É a bheith d’acmhainn ann ar a laghad 50 úsáideoir san am a láimhseáil gan
díghrádú feidhmíochta
• 2x2 il-ionchur-il-aschur (MIMO) ar a laghad a bheith aige
• É a bheith in oiriúint do Hotspot 2.0 (clár deimhniúcháin Passpoint ó Wi-Fi
Alliance).
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9.2.2. Cad é íoslíon na bPointí Rochtana is gá a shuiteáil laistigh agus lasmuigh?
Seo a leanas íoslíon na bPointí Rochtana, mar a léirítear freisin i roinn 6.2.2 de théacs an ghlao agus
in Iarscríbhinn 1/Airteagal I.2 den Chomhaontú Deontais:
Íoslíon Pointí Rochtana lasmuigh

Íoslíon Pointí Rochtana laistigh
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9.2.3. An ceadmhach dúinn íoslíon na bPointí Rochtana a laghdú (agus suim laghdaithe a
fháil i leith an dearbháin)?
Ní ceadmhach. Tá líon na bPointí Rochtana socraithe in Iarscríbhinn 1/Airteagal I.2 den Chomhaontú
Deontais. Ní féidir maolú air sin mar níor ceapadh an scéim le go gceadófaí páirtmhaoiniú nó le go
gcomhlíonfaí na coinníollacha i bpáirt. Mar sin féin, is féidir roinnt limistéar a bheith cumhdaithe ag
Pointe Rochtana amháin fiú mura bhfuil siad gar dá chéile go fisiciúil ná idirnasctha. Ina theannta sin,
is féidir níos mó ná Pointe Rochtana amháin a shuiteáil ag aon suíomh ar leith (chun comhartha an
líonra Wi-Fi a neartú, mar shampla).

9.2.4. Cá mhéad líonra ba cheart dom a chur ar bun le haghaidh mo thionscadail? An mbeadh sé
úsáideach roinnt líonraí a chur ar bun laistigh den bhardas céanna?
Is féidir le líonra amháin gach ceann de na Pointí Rochtana a óstáil, beag beann ar an soláthraí
seirbhíse idirlín ná ar IP an Phointe Rochtana. I bprionsabal ceadaítear níos mó ná líonra amháin a
bhunú ach ba cheart údar cuí a bheith leis sin, is é sin gur gá roinnt tairseacha deimhniúcháin a
bhunú agus a chothabháil (ceann amháin in aghaidh an líonra): e.g. líonra amháin le haghaidh an
mhúsaeim áitiúil, líonra eile le haghaidh na bPointí Rochtana eile ar fad (halla na cathrach, limistéar
coisithe, páirc, etc.).
Mar atá sonraithe thuas, cé nach bhfuil aon chosc ar chuideachta suiteála Wi-Fi níos mó ná líonra
amháin a chur ar bun agus íoslíon na bPointí Rochtana a roinnt idir na líonraí éagsúla sin, moltar go
mór a laghad líonraí agus is féidir a chur ar bun ar na cúiseanna seo a leanas:
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1. Tá an baol ann, i gcás líonraí ina bhfuil líon beag Pointí Rochtana, nach ngabhann siad ach líon anbheag nasc in aghaidh na seachtaine, rud a chuireann fógraí rabhaidh uathoibríocha ó chóras
faireacháin cianda WiFi4EU ar siúl.
2. Is gá gach líonra WiFi4EU a chuirtear ar bun a nascadh le tairseach dheimhniúcháin dhifriúil.
3. Nuair atá níos mó ná líonra amháin agus tairseach dheimhniúcháin amháin ann, is mó na costais
oibriúcháin agus chothabhála iomlána.
4. Ar deireadh, má tá roinnt líonraí i bhfeidhm, is ar gach líonra dearbhaithe ar leith a dhéanfaidh
córas faireacháin cianda WiFi4EU na seiceálacha comhréireachta sula scaoilfear an íocaíocht. Is é sin
le rá, mura gcomhlíonann gach líonra dearbhaithe na híoscheanglais theicniúla mar a shonraítear in
Airteagal 4.2 den Chomhaontú Deontais (e.g. amharc-aithne, nascacht íosta na n-úsáideoirí deiridh),
ní féidir leis an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú an dearbhán
a íoc.
Mar sin féin, b’fhéidir go mbeadh sé úsáideach ag bardas roinnt líonraí a chur ar bun (i.e. íoslíon na
bPointí Rochtana a roinnt idir líonraí éagsúla) má mheasann sé gur gá a chuid seirbhísí digiteacha a
chur chun cinn ar leathanaigh lamairne ar leith (tairseach dheimhniúcháin). Mar shampla,
d’fhéadfadh líonra amháin, Pointí Rochtana san áireamh, a bheith ag an mbardas atá lonnaithe i halla
na cathrach nó i bhfoirgnimh phoiblí eile a chuireann ríomhsheirbhísí rialtais ar fáil do na saoránaigh
áitiúla. Ag an am céanna d’fhéadfadh líonra eile, Pointí Rochtana san áireamh, a bheith aige san oifig
turasóireachta nó i suíomhanna cultúrtha eile atá dírithe ar chuairteoirí seachtracha.

9.2.5 An féidir linn níos mó ná aon Phointe Rochtana amháin a shuiteáil ag gach suíomh?
Is féidir. Leis an gComhaontú Deontais ní chuirtear aon srian ar an dóigh leis na Pointí Rochtana a
scaipeadh. Is cinneadh é sin atá le déanamh ag na bardais féin, agus aird chuí á tabhairt acu ar an
gcaoi is fearr is féidir freastal ar úsáideoirí na bPointí Rochtana.

9.2.6. An bhfuil uasghrádú na bPointí Rochtana atá ann faoi láthair cumhdaithe ag an
dearbhán WiFi4EU?
Tá. Is féidir an dearbhán WiFi4EU a úsáid chun uasghrádú a dhéanamh ar líonra Wi-Fi poiblí atá ann
cheana féin, ar choinníoll go mbeidh an líonra, de thoradh an uasghrádaithe, i gcomhréir leis na
coinníollacha a thugtar i dtéacs an ghlao (i.e. comhlíonann sé riachtanais theicniúla WiFi4EU).
Clúdaítear Pointí Rochtana nua a shuiteáil, mar aon le Pointí Rochtana atá ann cheana a uasghrádú,
in íoslíon na bPointí Rochtana.

9.3. SSID (Aitheantóir Líonra Gan Sreang)
9.3.1. Conas is ceart ainm an líonra (SSID) a shocrú?
Is ceart SSID an líonra WiFi4EU a ainmniú de réir Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú
Deontais (airteagal I.5): go háirithe, cinnteoidh an tairbhí nach ndéanfaidh pointí rochtana arna
maoiniú le dearbhán WiFi4EU ach “WiFi4EU” a chraoladh mar SSID réamhshocraithe. Dá bhrí sin, is é
an t-ainm SSID sin (“WiFi4EU”) an t-eolas is féidir leis an bpobal a fheiceáil, i.e. is é sin an t-ainm a
thaispeántar ar ghléasanna na saoránach uile a cheanglaíonn leis an mball te.
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Tagraíonn ainm an líonra WiFi4EU don ainm a thugann an bardas ar an líonra WiFi4EU (“Halla na
Cathrach”, mar shampla) chun é a shainaithint ar Thairseach WiFi4EU i gcomhfhreagras leis an
nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) agus chun é a
idirdhealú ó líonraí áitiúla eile (de réir mar is infheidhme). Bíonn an t-eolas sin i dtuarascálacha
inmheánacha agus, i bprionsabal, ní nochtar é don phobal.

9.3.2. An féidir linn úsáid a bhaint as SSID eile seachas WiFi4EU?
Sa bhreis ar an SSID caighdeánach “WiFi4EU” (atá bunaithe ar líonra oscailte agus ar thairseach
dheimhniúcháin), is féidir SSID de na cineálacha seo a leanas a chraoladh chomh maith:
- SSID amháin a úsáidfidh an bardas go hinmheánach, mar shampla SSID a dhéanann freastal ar bhaill
foirne na seirbhísí riaracháin i halla an bhaile nó i leabharlann phoiblí, nó le haghaidh tionscadal
cathrach cliste.
agus/nó
- SSID amháin chun seirbhís fíordheimhniúcháin shláin a sholáthar d’úsáideoirí WiFi4EU sa chéad
chéim de chur chun feidhme an tionscadail WiFi4EU (“WiFi4EU – Slán”, mar shampla).
Tabhair do d’aire go mbunófar Seirbhís Fíordheimhniúcháin Aonair shlán le haghaidh gach líonra
WiFi4EU san Eoraip i gCéim II de chur chun feidhme an tionscadail WiFi4EU (féach freisin C9.4). Dá
bhrí sin, má bhunaítear SSID áitiúil lena soláthraítear seirbhís fíordheimhniúcháin shláin sa chéad
chéim (faoi mar atá sa chás thuasluaite), is féidir sin a bhaint le linn Chéim II nó is féidir leanúint lena
chraoladh go comhthreomhar.
I gcás ar bith, níor cheart craoladh na SSID breise difear a dhéanamh do cháilíocht na seirbhíse a
chuirtear ar fáil don phobal i gcoitinne. Ba cheart don bheartas idirdhealú cuí a dhéanamh idir
ainmneacha na SSIDanna sin agus an SSID oscailte “WiFi4EU”.
Tá tuilleadh sonraí in Iarscríbhinn I/Airteagal I.5 den Chomhaontú Deontais.

9.3.3. An bhfuil dualgas ar an mbardas SSID a chraoladh le tairseach dheimhniúcháin
oscailte (i.e. gan aon aitheantas úsáideora)?
Is é is aidhm don tionscnamh WiFi4EU an rochtain is éasca agus is féidir a chur ar fáil ar líonraí Wi-Fi
saor in aisce in áiteanna poiblí. Dá bhrí sin, measaimid gur fearr úsáid a bhaint as an bpróiseas
ionduchtúcháin is simplí, bunaithe i bprionsabal ar chnaipe “nasc aon chlic”. Má cheanglaíonn dlíthe
náisiúnta ar an mbardas, áfach, próisis chlárúcháin agus fíordheimhniúcháin eile a chur i bhfeidhm, is
féidir é sin a dhéanamh, e.g. trí shonraí breise a iarraidh ar úsáideoirí. In éagmais aon dualgas dlíthiúil
den sórt sin, is cóir an cur chuige “nasc aon chlic” a chur chun feidhme.

9.4. Cé atá freagrach as fíordheimhniú na n-úsáideoirí?
I gCéim I den tionscnamh, is iad na bardais atá freagrach as fíordheimhniú agus údarú na n-úsáideoirí,
agus as cuntais a choinneáil orthu. I gCéim II, beidh aon chóras fíordheimhnithe amháin ann ar
leibhéal an Aontais agus beidh ar na bardais a líonraí a athchumrú chun nascadh leis. Leanfaidh na
bardais de bheidh freagrach as údarú na n-úsáideoirí, agus as cuntais a choinneáil orthu. Tá tuilleadh
sonraí faoin dá chéim sin in Iarscríbhinn I den Chomhaontú Deontais.
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9.5. An bhfuil an deimhniúchán “Passpoint” ag teastáil?
Faoi mar a shonraítear in Iarscríbhinn I den Chomhaontú Deontais, tá Hotspot 2.0 ag teastáil chun
dearbhán WiFi4EU a fháil le trealamh WiFi4EU a shuiteáil. Tá an Clár Deimhniúcháin Passpoint ag
teastáil chun idir-inoibritheacht an trealaimh a chinntiú i ndáil le monaróirí eile agus i ndáil leis an
tseirbhís fíordheimhniúcháin aonair a chuirfidh an Coimisiún ar fáil ag tráth níos déanaí i gCéim II de
chur chun feidhme an tionscadail WiFi4EU.

9.6. An bhfuil liosta ann den trealamh atá i gcomhréir le riachtanais WiFi4EU?
Is féidir teacht ar liosta de na gléasanna Wi-Fi a bhfuil deimhniúchán Passpoint® acu ach an méid seo
a leanas a dhéanamh:
• An nasc seo a chliceáil: https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• An scagaire ‘Passpoint’ a roghnú faoi ‘Show advanced filters > Access > Passpoint®’.

9.7. An bhfuil freastalaí tairsí deimhniúcháin ag an tionscnamh WiFi4EU?
In Iarscríbhinn 1/Airteagal I.5.1 den Chomhaontú Deontais liostaítear na riachtanais atá le
comhlíonadh i gcás na tairsí deimhniúcháin i gCéim I den tionscadal. Tabhair do d’aire nach bhfuil aon
lárfhreastalaí tairsí deimhniúcháin ann. Le linn Chéim II, cuirfidh an Coimisiún seirbhís
fíordheimhnithe aonair ar fail agus beidh ar na bardais a líonraí a athchumrú chun nascadh leis. Mar
sin féin, beidh ar na bardais leanúint den tairseach dheimhniúcháin a chur ar fáil. Féach C9.4 freisin.

9.8. I gCéim II de chur chun feidhme an Wi-Fi, an iarrfaidh an córas daingnithe
fíordheimhniúcháin agus faireacháin ar an úsáideoir é féin a shainaithint ar
bhealach éigin (e.g. le huimhir ghutháin)?
I gCéim II, beidh córas aonair clárúcháin agus fíordheimhniúcháin ar fáil ar leibhéal an Aontais lena
ndéanfar an modh a chomhchuibhiú le haghaidh úsáideoirí ionduchtaithe agus lena dtabharfar
rochtain éasca dóibh ar sheirbhísí digiteacha. Faoi láthair, níl aon eolas breise againn faoin mbealach
a gcuirfear an córas sin chun feidhme go teicniúil.

9.9. An féidir trácht ar líonra WiFi4EU a theorannú, mar shampla trí
theorainneacha sonraí nó teorainneacha ama a shocrú in aghaidh an
úsáideora chun plódú líonra a sheachaint, nó trí thoirmeasc iomlán a chur ar
rochtain ar sheirbhísí, ábhair agus suíomhanna ar leith chun sláine an líonra a
chinntiú?
Ní mór d’údaráis áitiúla a chuireann nascacht saor in aisce leis an idirlíon ar fáil trí líonra áitiúil gan
sreang faoin Tionscnamh Wifi4EU na hoibleagáidí a chomhlíonadh chun an rochtain oscailte ar an
idirlíon dá bhforáiltear i Rialachán (AE) 2015/2120 a chosaint, beag beann ar cé acu a chuirtear an
tseirbhís ar fáil trí idirghabhálaí tráchtála nó go díreach ag an údarás áitiúil poiblí.
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I bprionsabal, mar a fhoráiltear in Airteagal 3, mír 1 de Rialachán (AE) 2015/2120, caithfidh
soláthraithe seirbhísí rochtana ar an idirlíon go cothrom leis an trácht ar fad agus seirbhísí rochtana
ar an idirlíon á soláthar, gan idirdhealú, srianadh ná cur isteach air, go neamhspleách ar an seoltóir,
ar an bhfaighteoir, ar an ábhar ar a bhfuarthas rochtain nó a leithdháileadh, na feidhmchláir nó
seirbhísí a úsáideadh nó a soláthraíodh, nó an trealamh teirminéil a úsáideadh.
Ceadaítear teorainn ar thoirt sonraí in aghaidh an úsáideora agus/nó teorainneacha ama fad is a
urramaítear na prionsabail thuasluaite, agus faoi réir an ghá feidhmiú rianúil an líonra a áirithiú agus,
go háirithe, faoi réir an ghá leithdháileadh cothrom acmhainne a áirithiú idir úsáideoirí ag
buaicuaireanta, de réir phointe 1.4 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an gComhaontú Deontais atá le
síniú ag bardais.
Ceadaítear bearta réasúnta* bainistithe tráchta freisin. Ina theannta sin, déantar foráil i mír 3 don
fhéidearthacht bearta breise um bainistiú tráchta a chur chun feidhme más gá, i.e.:
- Chun sláine agus slándáil an líonra, na seirbhísí a sholáthraítear tríd an líonra sin, agus trealamh
teirminéil na n-úsáideoirí deiridh a chaomhnú.
- Chun plódú líonra atá ag bagairt a chosc agus maolú a dhéanamh ar éifeachtaí a éiríonn as plódú
eisceachtúil nó sealadach ar an líonra, ar choinníoll go gcuirtear cóir chomhionann ar chatagóirí
coibhéiseacha tráchta. Tá tuilleadh eolais faoin mbealach leis an Rialachán a chur chun feidhme le fáil
i dTreoirlínte cur chun feidhme Chomhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach
(BEREC).
Mar sin féin, i gcás líonraí rochtana áitiúla gan sreang a fhaigheann tacaíocht ó thionscnamh WiFi4EU,
is gá na ceanglais infheidhme maidir le hincháilitheacht agus cáilíocht seirbhíse a chomhlíonadh: níor
cheart plódú líonra a bheith ann mar thoradh ar neamhurramú na gceanglas aisiompair lena
ráthaítear eispéireas idirlín ar ardchaighdeán d’úsáideoirí (Roinn I.3).
*D'fhonn beart a mheas a bheith ina bheart réasúnta, beidh bearta den sórt sin trédhearcach,
neamh-idirdhealaitheach agus comhréireach, agus bunaithe ar dhifríochtaí oibiachtúla idir na
ceanglais cáilíochta seirbhíse atá ag catagóirí tráchta ar leith (seachas ar chúrsaí tráchtála). Le bearta
den sórt sin, ní chumhdófar monatóireacht ar an ábhar sonrach agus ní choimeádfar iad níos faide ná
mar is gá.

9.10. An féidir líonra WiFi4EU a chur as seirbhís le linn uaireanta áirithe le linn
na hoíche?
Ní mór do líonraí WiFi4EU rochtain ar an idirlíon a chur ar fáil, rochtain atá neamhshrianta den chuid
is mó, agus ní mór dóibh a bheith ag feidhmiú ar feadh trí bliana ar a laghad ón uair a dheimhníonn
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) go bhfuil siad in úsáid. Tá
córas faireacháin cianda i bhfeidhm chun sin a dheimhniú. In imthosca eisceachtúla amháin,
d’fhéadfadh sé go mbeadh bristeacha sealadacha ann ar an tseirbhís. Níor cheart na bristeacha sin a
bheith níos faide ná na himthosca eisceachtúla ba chúis leo. D’fhéadfadh an Ghníomhaireacht
Feidhmiúcháin Eorpach um an tSláinte agus an Digitiú (HaDEA) réasúnú a iarraidh ar na himthosca
eisceachtúla a spreag an cinneadh sin.
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10. EILE
10.1. Cad is Pobal WiFi4EU ann? Conas is féidir linn páirt a ghlacadh ann?
Is fóram idirghníomhach é Pobal WiFi4EU a thugann caoi do na páirtithe leasmhara (i.e. bardais agus
cuideachtaí suiteála Wi-Fi) ar fhaisnéis faoin tionscnamh WiFi4EU a mhalartú.
Tá blaganna, fóraim chomhrá modhnaithe agus áiseanna roinnte nuachta agus eolais sa Phobal agus
is é is aidhm dó plé a chothú agus deis a thabhairt do rannpháirtithe dea-chleachtais agus taithí a
roinnt le chéile, agus cur leis an gcumarsáid ghinearálta a bhaineann le WiFi4EU.
Tá fearadh na fáilte romhat dul isteach sa
https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community

Phobal

agus

páirt

a

ghlacadh

ann:

10.2. Cad iad na himpleachtaí a bheidh ag Brexit d’iarratasóirí ón Ríocht
Aontaithe?
Tabhair do d’aire, tar éis don Chomhaontú um Tharraingt Siar idir an tAontas Eorpach agus an Ríocht
Aontaithe (an Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a
bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh
Adamhach) teacht i bhfeidhm an 1 Feabhra 2020, go háirithe Airteagail 127(6), 137 agus 138 de, go
dtuigfear go n-áirítear leis na tagairtí do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha atá ina gcónaí nó
bunaithe i mBallstát den Aontas daoine nádúrtha nó dlítheanacha atá ina gcónaí nó atá bunaithe sa
Ríocht Aontaithe chomh maith. Dá bhrí sin bhí cónaitheoirí agus eintitis na Ríochta Aontaithe
incháilithe chun cur isteach ar gach ceann de na ceithre ghlao de chuid WiFi4EU.
Ar a bharr sin, tá iarratasóirí agus tairbhithe na Ríochta Aontaithe go fóill incháilithe chun cistí a fháil
ón Aontas le linn thréimhse iomlán na ndeontas lena gcuirtear chun feidhme Creat Airgeadais
Ilbhliantúil (CAI) an Aontais do 2014-2020, agus tar éis dheireadh na hidirthréimhse freisin, faoi réir,
mar is gnáth, chomhlíonadh na rialacha is infheidhme, e.g. na rialacha maidir le caiteachas
incháilithe. Tá feidhm aige sin maidir le deontais atá ann cheana féin agus maidir le nósanna
imeachta atá fós ar siúl, fiú má dhéantar an gealltanas buiséadach agus/nó dlíthiúil tar éis an 31
Nollaig 2020 i dtaca le leithreasuithe faoi chomhair gealltanas faoi CAI 2014-2020.

10.3. An bhfuil comhairleoir agus/nó cuideachta suiteála WiFi4EU ann atá
‘deimhnithe go hoifigiúil’ ba cheart dúinn a úsáid chun cabhrú linn ár niarratas a ullmhú agus/nó chun cuidiú linn an scéim a chur i bhfeidhm?
Níl. Níl aon chuideachta suiteála Wi-Fi ar leith, ná comhairleacht Wi-Fi ar leith, ceaptha nó molta go
hoifigiúil in aon chor ag an gCoimisiún Eorpach/ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin faoin
tionscnamh WiFi4EU. Dá bhrí sin, is ceart duit a bheith san airdeall más rud é go ndeachaigh aon
eagraíocht a mhaíonn go bhfuil siad ‘deimhnithe go hoifigiúil’ nó ‘ainmnithe go hoifigiúil’ chun na
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críche sin i dteagmháil leat go díreach agus/nó má tá fógraí/míreanna nuachta feicthe agat ó
eagraíochtaí dá leithéid, fiú má bhí lógó WiFi4EU agus/nó bratach an Aontais in úsáid acu.
Ina theannta sin, iarrtar ort an Deasc Chabhrach a chur ar an eolas faoina leithéid, agus na sonraí a
thabhairt di, ionas go bhféadfaidh an Coimisiún Eorpach bearta a dhéanamh chun an mhífhaisnéis sin
a stopadh. Coimeádann an Coimisiún Eorpach/an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin an ceart go
háirithe chun aon chuideachta suiteála Wi-Fi a úsáideann cleachtais frith-iomaíochta den chineál sin
a dhíchlárú.
Tabhair do d’aire gur féidir le cuideachtaí suiteála Wi-Fi clárú ar Thairseach WiFi4EU tráth ar bith.
Mar sin féin, is mar bhonn tagartha amháin a chuirtear an t-eolas a thug na cuideachtaí sin ar fáil ar
an Tairseach. Níor cheart a thuiscint as an eolas sin gur moladh foirmiúil é ar an gcuideachta ná ar na
seirbhísí a sholáthraíonn sí.
Tá gach bardas freagrach as roghnú na cuideachta suiteála Wi-Fi a chuirfidh a mball te WiFi4EU ar
bun, i gcomhréir lena bpróisis chaighdeánacha áitiúla (rialacha tairisceana poiblí).

10.4. An bhfuil fáil ar aon treoirlínte a bhaineann le saincheisteanna soláthair
a dhéanann COVID-19 difear dóibh?
Ba cheart do bhardais agus do na cuideachtaí suiteála Wi-Fi na rialacha airgeadais náisiúnta a
chomhlíonadh maidir le sonraisc. I ngeall ar na cúinsí reatha a bhaineann le víreas COVID-19, áfach,
d'fhéadfadh na gnáth-amlínte soláthair náisiúnta a bheith ró-shriantach, agus mar sin d'fhéadfadh
bac sealadach a bheith ar údaráis chonarthacha sprioc-amanna atá ag teacht aníos a bhaint amach,
e.g. bardais ar mhian leo an dámhachtain a bhronnadh ar an gcuideachta suiteála Wi-Fi a luaithe agus
is féidir.
Tá fasaigh ann nuair a ceadaíodh bearta eisceachtúla simplithe i gcomhthéacs staideanna éigeandála.
Mar shampla in 2015 agus i gcomhthéacs na géarchéime tearmainn, ghlac an Coimisiún Eorpach leis
na treoirlínte seo a leanas le haghaidh ‘soláthairtí éigeandála’, treoirlínte a mhíníonn an uair a
bheadh údar le dámhachtain dhíreach. Féach https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52015DC0454
Féadfaidh údaráis soláthair náisiúnta comhairle a thabhairt maidir le trasuí na dtreoirlínte sin sa
chomhthéacs náisiúnta. Féach conas dul i dteagmháil le d'ionadaí náisiúnta ag
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/publicprocurement-eu-countries_en

10.5. An gcuirfear síneadh leis an tréimhse shuiteála do thairbhithe Ghlao 1,
2, 3 agus 4 WiFi4EU?
Tá ráig an choróinvíris ag dul i gcion go mór ar na mílte bardas ar fud na hEorpa. Tuigimid go bhfuil na
bearta srianta diana atá i bhfeidhm i roinnt tíortha san Eoraip ag cur moill nó bac go fiú ar chur i
bhfeidhm líonraí WiFi4EU. I bhfianaise na gcúinsí sin nárbh fhéidir a thuar, rinne an Coimisiún
Eorpach cinneadh ar dtús síneadh ama 8 mí a chur leis an tréimhse shuiteála do gach tairbhí WiFi4EU
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ó Ghlao 1, 2 agus 3, agus rinne sé cinneadh ina dhiaidh sin síneadh ama 6 mhí bhreise a chur leis an
tréimhse shuiteála do thairbhithe WiFi4EU ó gach glao le go mbeidh gach bardas lena mbaineann in
ann a chuid tionscadal a chur i gcrích. An tréimhse shuiteála tosaigh 18 mí a tugadh chun suiteáil agus
cur ar obair an líonra WiFi4EU a thabhairt chun críche agus a dhearbhú, cuireadh síneadh breise leis,
is é sin 14 mhí i gcás Ghlao 1, 2 agus 3 (32 mhí san iomlán) agus 6 mhí i gcás Ghlao 4 (24 mhí san
iomlán.

10.6. Cén fáth a bhfuil líon na n-úsáideoirí/na ngléasanna nasctha a
thuairiscíonn cuideachtaí suiteála éagsúil leis an líon a bhraitheann córas
faireacháin WiFi4EU?
Ní féidir le huirlis faireacháin WiFi4EU cuntas a dhéanamh ach ar na húsáideoirí / na gléasanna a
rinne an timthriall nasctha iomlán ar an tairseach áitiúil, is é sin, mar shampla, an blúirín a íoslódáil,
an meirge cuí WiFi4EU a thaispeáint mar is ceart ar an ngléas agus sonraí an bhlúirín a tharchur ar ais
chuig freastalaithe faireacháin WiFi4EU (arb é is cúis le thart ar 70 kB de na sonraí a tharchuirtear).
Má chuirtear isteach ar an timthriall, ní féidir leis an gcóras WiFi4EU an t-úsáideoir / an gléas a
áireamh sna staitisticí. Dá bhrí sin, gach nasc leis na pointí rochtana a bhfuil níos lú ná 70 kB iontu, ba
cheart iad a bhaint den chomhaireamh.

10.7. An ndéantar úsáideoir a chomhaireamh faoi dhó má nascann an túsáideoir sin arís lá eile?
Déanann Córas Faireacháin WiFi4EU úsáideoirí a chomhaireamh tríd an mblúirín atá leabaithe sa
tairseach dheimhniúcháin. Dá bhrí sin, mura dtaispeántar an tairseach dheimhniúcháin don
úsáideoir, ní chomhairtear é.
Chun a chinntiú go ndéantar úsáideoirí laethúla a chomhaireamh, moltar an paraiméadar
“Athnascadh uathoibríoch” a shocrú ag leibhéal nach faide ná 12 uair an chloig.

10.8. Cén fáth a bhfuil rabhaidh fós á bhfáil agam maidir le
neamhchomhlíonadh na tairsí deimhniúcháin má tá torthaí na féintástála
(self-test modus) dearfach?
Fiú má dhéantar an fhéintástáil mar is ceart, ní chiallaíonn sé sin go mbeidh gach úsáideoir a bhfuil
rochtain aige ar an tairseach dheimhniúcháin in ann lógó/meirge WiFi4EU a fheiceáil mar is ceart. Ní
chiallaíonn sé ach gur gléas comhlíontach é an gléas óna ndearnadh an triail.
D'fhéadfadh go mbeadh méideanna éagsúla scáileáin i ngach gléas, agus d'fhéadfadh taifigh nó
cumraíochtaí éagsúla a bheith ag na scáileáin sin chun an t-ábhar a thaispeáint. Fíoraíonn an blúirín
go bhfuil na critéir go léir a leagtar amach sa doiciméad treorach cur chun feidhme comhlíonta,
bunaithe ar thaifeach agus/nó cumraíocht an ghléis lena mbaineann. Sin í an chúis nach féidir leis an
bhféintástáil a dhearbhú 100% go bhfuil an tairseach dheimhniúcháin ag obair mar is ceart do gach
gléas
nasctha.
Molaimid do na cuideachtaí suiteála agus do na bardais tástáil a dhéanamh ar chur chun feidhme an
bhlúirín ar ghléasanna difriúla (ríomhairí agus fóin chliste, sa mhodh portráide agus sa mhodh
tírdhreacha).
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10.. An fhéintástáil (self-test modus) ar a bhfuil cur síos sa treoirleabhar suiteála, conas ba cheart
dom í a dhéanamh?
Is féidir an modh self-test a ghníomhachtú agus forbairt á déanamh ar an tairseach áitiúil. Ba cheart í
a thástáil ar ghléasanna difriúla a bhfuil cumraíochtaí éagsúla scáileáin acu (beag, mór, portráid,
tírdhreach) chun taispeáint chuí na hamharc-aithne a dhearbhú. Thairis sin, ba cheart an tástáil a
dhéanamh fad is atá nasc á dhéanamh go díreach le líonra WiFi4EU.

Tabhair do d'aire, le do thoil, na difríochtaí sa chumraíocht agus, tar éis anailís a dhéanamh ar an
“logleabhar bailíochta”, ceartaigh dearadh na tairsí deimhniúcháin de réir mar atá luaite in
“Treoirlínte suiteála an bhlúirín” (le fáil ag https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf). Tabhair aird ar leith, le do thoil, ar roinn 5.6 maidir le méid agus
suíomh amharc-aithne WiFi4EU a shocrú.
Cinntigh freisin, le do thoil, go ndearnadh an modh self-test a dhíghníomhachtú tar éis a
chríochnaithe chun a dheimhniú go leanfar den sreabhadh sonraí tríd an mblúirín chuig córas
faireacháin cianda an Choimisiúin Eorpaigh/na Gníomhaireachta Feidhmiúcháin (“treoirlínte suiteála
an bhlúirín”, roinn 6.4).

Nua:
10.9. An mbailíonn an blúirín sa tairseach dheimhniúcháin sonraí pearsanta ó na húsáideoirí a
nascann le líonra WiFi4EU?
Ní bhailíonn. Ní bhailíonn an blúirín sa tairseach dheimhniúcháin sonraí pearsanta ar bith ó na
húsáideoirí. Is é an t-aon fheidhm atá leis líon na n-úsáideoirí ar líonra WiFi4EU a chomhaireamh.
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