WiFi4EU - Mistoqsijiet u Tweġibiet
1. IL-KUNTEST
1.1. X’inhu l-għan ġenerali tal-inizjattiva WiFi4EU?
L-inizjattiva WiFi4EU għandha l-għan li tipprovdi aċċess għal internet ta’ kwalità għolja fl-UE kollha liċċittadini u lill-viżitaturi permezz ta’ hotspots tal-WiFi mingħajr ħlas fi spazji pubbliċi bħal ġonna,
pjazez, binjiet amministrattivi, libreriji u ċentri tas-saħħa. Din l-inizjattiva se tipprovdi vouchers
iffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea bħala appoġġ lill-muniċipalitajiet biex jinstallaw il-hotspots talWiFi f’dawn iż-żoni ċentrali tal-ħajja pubblika, permezz tas-servizzi tal-kumpaniji tal-installazzjoni talWiFi.

1.2. Min jista’ jipparteċipa fl-inizjattiva WiFi4EU?
L-inizjattiva WiFi4EU hi miftuħa għall-entitajiet tas-settur pubbliku fl-Istati Membri tal-UE u fil-pajjiżi
taż-ŻEE (in-Norveġja u l-Iżlanda). Jistgħu jieħdu sehem biss il-muniċipalitajiet (jew
amministrazzjonijiet lokali ekwivalenti) jew assoċjazzjonijiet ta’ muniċipalitajiet. Il-lista ta’ entitajiet
speċifiċi eliġibbli li japplikaw għar-raba’ sejħa ġiet miftiehma mill-Istati Membri u tinsab hawnhekk
għar-referenza: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/list-eligible-entities-wifi4eus-fourthcall
Kull muniċipalità tista’ biss tibbenefika minn voucher wieħed għat-tul kollu tal-inizjattiva tal-WiFi4EU.
Għalhekk, il-muniċipalitajiet li ngħataw voucher f’xi sejħa preċedenti tal-WiFi4EU ma kinux eliġibbli li
japplikaw għal sejħa sussegwenti, filwaqt li l-muniċipalitajiet li ma rnexxewx jistgħu jerġgħu
jippruvaw f’sejħiet sussegwenti.

1.3. Kemm hu l-ammont tal-voucher tal-WiFi4EU?
Kull voucher ifisser pagament ta’ €15,000.

2. IR-REĠISTRAZZJONI
2.1. Liema muniċipalitajiet u assoċjazzjonijiet iffurmati mill-muniċipalitajiet
jistgħu jirreġistraw? Kif u meta nistgħu nirreġistraw?
Biex japplikaw għall-inizjattiva WiFi4EU, il-muniċipalitajiet (jew l-assoċjazzjonijiet tal-muniċipalitajiet)
kollha eliġibbli li hemm fil-lista msemmija hawn fuq (ara l-Mistoqsija 1.2) iridu qabelxejn jimlew linformazzjoni
tar-reġistrazzjoni
tagħhom
permezz
tal-Portal
WiFi4EU
(https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home).
Għall-proċess tar-reġistrazzjoni jeħtieġ jintuża l-EULogin assoċjat mal-muniċipalità. (Għal aktar
informazzjoni biex toħloq EULogin, ara:
https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).
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Żur il-paġna ewlenija tal-Portal WiFi4EU biex tibda r-reġistrazzjoni. Imbagħad, agħżel il-muniċipalità
tiegħek mil-lista li tfeġġ. Ipprovdi l-informazzjoni meħtieġa dwar il-muniċipalità (inkluż il-pajjiż, it-tip
ta’ organizzazzjoni li trid tiġi rreġistrata (il-muniċipalità jew l-assoċjazzjoni), l-indirizz).
Importanti tinkludi l-informazzjoni ta’ kuntatt tas-sindku/kap tal-muniċipalità/rappreżentant legali,
jiġifieri tal-persuna li għandha l-kompetenza li tiffirma l-Ftehim ta’ Għotja. Nota: nirrakkomandaw li
għall-iffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja, din il-persuna tkun BISS is-sindku/il-kap tal-muniċipalità, u
mhux xi rappreżentant legali tal-muniċipalità. Jekk is-sindku/il-kap tal-muniċipalità xorta jixtieq
jinnomina lil persuna differenti biex tiffirma l-Ftehim ta’ Għotja (jiġifieri “Persuna Awtorizzata”), din linformazzjoni ta’ kuntatt tal-“Persuna Awtorizzata” għandha titniżżel ukoll fir-reġistrazzjoni.
Tajjeb tkun taf li l-aċċess għall-Portal hu marbut dejjem mal-persuna, inkluż l-email tagħha, li ħolqot
l-EULogin waqt il-proċess tar-reġistrazzjoni u li għalhekk fil-Portal tiġi indikata bħala l-“Persuna ta’
Kuntatt”. Għaldaqstant, jekk tixtieq tinkludi “Persuna Awtorizzata” fl-applikazzjoni tiegħek, aħna
nirrakkomandaw ħafna li din il-persuna tkun il-“Persuna ta’ Kuntatt” (inkluż l-email indikat) biex jiġi
ffaċilitat il-proċess tal-iffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja.
“L-assoċjazzjonijiet tal-muniċipalitajiet” jistgħu jirreġistraw diversi muniċipalitajiet biex jissimplifikaw
il-ġestjoni ta’ dawk ir-reġistrazzjonijiet. Iżda kull assoċjazzjoni se tintalab tippreżenta b’mod separat lapplikazzjoni finali online għal kull muniċipalità li hemm fir-reġistrazzjoni tagħha. Kun af li lassoċjazzjonijiet tal-muniċipalitajiet mhumiex intitolati li jirċievu voucher; kull voucher jingħata lil
muniċipalità individwali bħala l-benefiċjarju.
Fil-każijiet kollha, se jiġi ppubblikat biss l-isem tal-muniċipalità rreġistrata. (Ara l-Mistoqsija 8.1 dwar
il-protezzjoni tad-data).
Fir-reġistrazzjonijiet (jew fl-applikazzjonijiet tagħhom), il-muniċipalitajiet m’għandhomx għalfejn
jinkludu xi deskrizzjonijiet tekniċi jew dokumentazzjoni dwar in-network tal-WiFi li jkun se jiġi
implimentat. Lanqas hemm bżonn valutazzjonijiet preliminari ta’ xi spejjeż tal-proġett (eż. stimi
mingħand kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi).

2.2. Aħna kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi. Kif u meta nistgħu
nirreġistraw? Kif nimmodifikaw id-data tagħna?
Il-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi huma mħeġġa jipparteċipaw fl-inizjattiva WiFi4EU. Fuq il-Portal
WiFi4EU hemm lista tal-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi irreġistrati. Il-muniċipalitajiet jistgħu
jirrikorru għal din il-lista jekk ikollhom il-voucher u jkunu qed ifittxu kumpaniji tal-installazzjoni talWiFi fl-inħawi tagħhom li jipprovdu s-servizzi rilevanti.
Il-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi għandhom jirreġistraw fuq il-Portal WiFi4EU sabiex jesprimu
interess. Żur il-paġna ewlenija tal-Portal WiFi4EU biex tibda r-reġistrazzjoni. Agħti informazzjoni dwar
il-pajjiż(i) u r-reġjun(i) tal-operazzjoni, u d-dettalji ta’ kuntatt u tal-kont bankarju tal-kumpanija.
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Jekk jogħġbok tirreġistrax il-kumpanija tiegħek aktar minn DARBA fil-Portal. Jekk ma tistax taċċessa
jew tibdel ir-reġistrazzjoni tiegħek, ikkuntattja l-helpdesk https://europa.eu/europeanunion/contact/write-to-us_en.

Il-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi jistgħu jirreġistraw fuq il-Portal WiFi4EU f’kull ħin. Iżda dawn
għandhom jiġu rreġistrati fil-Portal wara li l-muniċipalità magħżula tkun ikkuntattjathom biex iwettqu
l-installazzjoni tan-network WiFi4EU tagħha, biex min-naħa tagħhom ikunu jistgħu jippreżentaw linformazzjoni meħtieġa dwar l-implimentazzjoni tan-network ladarba jitlesta l-proġett.

2.3. Kif nista’ neditja/naġġorna d-data tar-reġistrazzjoni tal-muniċipalità
tiegħi fil-Portal?
Il-muniċipalitajiet jistgħu jbiddlu fi kwalunkwe ħin kważi d-data kollha tagħhom li jkun hemm
irreġistrata fil-Portal, għajr tul il-perjodu qasir meta tkun miftuħa sejħa u – għall-muniċipalitajiet
rebbieħa – tul iż-żmien bejn l-iffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja min-naħa tagħhom u l-iffirmar min-naħa
tal-INEA. Dawn il-bidliet jistgħu jinkludu, fost l-oħrajn, l-isem u/jew l-indirizz tal-email tas-sindku/ilkap tal-muniċipalità/ir-rappreżentant legali wara li tkun saret xi elezzjoni muniċipali jew xi bidla
interna fl-organizzazzjoni, jew modifiki fl-isem u/jew fl-indirizz tal-persuna ta’ kuntatt, fid-dokumenti
ta’ sostenn.
L-unika data li ma tistax tiġi editjata/ aġġornata direttament mill-muniċipalità hi l-indirizz tal-email
tal-persuna li oriġinarjament tkun għamlet ir-reġistrazzjoni tal-muniċipalità fil-Portal, għax dan ikun
marbut mal-EULogin tal-persuna ta’ kuntatt. Madankollu, tista’ titlob lill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea
għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HADEA) biex tieħu ħsieb dan l-aġġornament jew din il-bidla flindirizz tal-email tal-persuna ta’ kuntatt permezz tal-proċedura li ġejja:
1. Ibgħat email lil HADEA-CEF-WIFI4EU(AT)ec.europa.eu bis-suġġett “CONTACT PERSON
UPDATE”.
2.
Inkludi l-informazzjoni li ġejja:
▪ Isem il-muniċipalità
▪ Isem il-pajjiż
▪ L-indirizz tal-email eżistenti tal-persuna ta’ kuntatt kif jidher fil-Portal
WiFi4EU
▪ L-indirizz tal-email ġdid tal-persuna ta’ kuntatt + isem u kunjom
(Innota li l-ewwel irid ikun irreġistrat fl-EU Login. Għal aktar informazzjoni dwar kif toħloq EU Login,
ara: https://webgate.ec.europa.eu/cas/manuals/EU_Login_Tutorial.pdf).
Meta jibagħtu t-talba msemmija hawn fuq, il-muniċipalitajiet jikkonfermaw li l-informazzjoni
pprovduta fl-email hija korretta u se tintuża għal kull korrispondenza/segwitu rilevanti marbuta malWiFi4EU kif meħtieġ.
L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HADEA) se tagħmel il-bidliet
meħtieġa fuq it-talba tiegħek u tinfurmak direttament ladarba jiġu ffinalizzati.
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3. L-APPLIKAZZJONI
3.1. Aħna muniċipalità. Kif u meta nistgħu napplikaw?
Biex japplikaw għal sejħa tal-WiFi4EU, qabelxejn il-muniċipalitajiet iridu jirreġistraw fuq il-Portal
WiFi4EU permezz ta’ kont validu tal-EULogin.
Imbagħad meta tinfetaħ is-sejħa, il-muniċipalitajiet ikunu jistgħu japplikaw għas-sejħa billi jagħfsu lbuttuna “Applika għal voucher” fil-paġna “L-applikazzjoni tiegħi” tal-Portal.

3.2. Liema dokumenti huma meħtieġa għall-applikazzjoni?
Biex ikunu jistgħu japplikaw, qabelxejn il-muniċipalitajiet iridu jimlew ir-reġistrazzjoni tagħhom billi
jtellgħu dawn iż-żewġ dokumenti ta’ sostenn fuq il-Portal WiFi4EU:
1. Il-formola sħiħa tal-“Prova ta’ qbil”, li tinkludi kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità tarrappreżentant legali/is-sindku/il-kap tal-muniċipalità.
2. Il-kopja ta’ att ta’ nomina jew ta’ dokument li jistabbilixxi li r-rappreżentant legali (is-sindku/il-kap
tal-muniċipalità) li jirrappreżenta legalment lill-muniċipalità.
Jekk ir-rappreżentant legali jkun jixtieq jagħti mandat lil persuna oħra biex tiffirma l-Ftehim ta’ Għotja
f’ismu, dawn iż-żewġ dokumenti addizzjonali li ġejjin iridu jiġu ppreżentati qabel ma jiġi ffirmat ilFtehim ta’ Għotja:
- il-formola “Persuna Awtorizzata”, iffirmata mir-rappreżentant legali (jiġifieri s-sindku/il-kap
tal-muniċipalità) kif ukoll mill-persuna awtorizzata li tkun se tiffirma l-Ftehim ta’ Għotja,
- kopja tal-passaport jew tal-karta tal-identità tal-Persuna Awtorizzata.
Il-formoli “Prova ta’ qbil” u “Persuna Awtorizzata” huma disponibbli bil-lingwi kollha tal-Istati Membri
mill-Portal WiFi4EU fil-paġna “Ir-reġistrazzjoni tiegħi”.
Il-mudelli kollha tad-dokumenti ta’ sostenn huma disponibbli fuq il-paġna web tal-WiFi4EU talAġenzija
Eżekuttiva
għas-Saħħa
u
għall-Qasam
Diġitali
(HaDEA):
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en. Ladarba jitlestew,
iridu jittellgħu bħala files separati fuq il-Portal tal-WiFi4EU fil-paġna “Ir-reġistrazzjoni tiegħi”,
b’format xieraq (.pdf, .png, jew .jpg).

3.3. Hu possibbli li nibdew naħdmu fuq in-network tal-WiFi tagħna issa u,
meta ningħataw il-voucher, insarrfuh fil-futur?
Skont
ir-Regolament
Finanzjarju
tal-UE,
(ara
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=CELEX:32018R1046), l-ebda għotja ma tista’ tingħata b’mod retroattiv għal
azzjonijiet li jkunu diġà tlestew. Fi kliem ieħor, l-installazzjonijiet li jkunu tlestew għalkollox u jkunu
għaddew qabel l-iffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja ma jkunux intitolati għal voucher.
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4. L-GĦAŻLA U L-GĦOTI
4.1. Kif se jintgħażlu l-benefiċjarji tal-vouchers?
Il-muniċipalitajiet se jintgħażlu fuq il-bażi ta’ min jiġi l-ewwel jinqeda l-ewwel, skont id-data u l-ħin
tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni tagħhom (jiġifieri l-ħin meta jagħfsu l-buttuna tal-applikazzjoni filPortal u MHUX id-data u l-ħin tar-reġistrazzjoni tagħhom). Għal aktar informazzjoni dwar il-proċess
tal-għażla ara t-Taqsima 7 tas-sejħa.

4.2. Ma nistax niffirma l-Ftehim ta’ Għotja. X’nista’ nagħmel?
F’xi każijiet eċċezzjonali, l-iffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja jista’ jiġi mblukkat minħabba l-mod kif tkun
saret ir-reġistrazzjoni fil-Portal.
Ngħidu aħna, jekk l-email tas-sindku/il-kap tal-muniċipalità/ir-rappreżentant legali jkun l-istess bħallemail tal-persuna ta’ kuntatt iżda l-ismijiet tas-sindku u tal-persuna tal-kuntatt ikunu differenti, liffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja jista’ ma jkunx possibbli. L-eħfef soluzzjoni għal dan hi li l-muniċipalità
tbiddel l-indirizz tal-email tas-sindku (ara l-Mistoqsija 2.3 t’hawn fuq). Inkella, din tista’ tawtorizza lillpersuna ta’ kuntatt biex tkun tista’ tiffirma l-Ftehim ta’ Għotja.
Jekk ikun hemm xi kwistjonijiet tekniċi/tal-IT speċifiċi, il-Helpdesk ikun jista’ jgħin jekk jingħata tagħrif
dwar il-problema u xi screenshots rilevanti.

4.3. Kif taħdem il-lista ta’ riżerva?
Jekk ikun hemm aktar finanzjament disponibbli għal xi sejħa partikolari, u jekk muniċipalità tkun fuq
il-lista ta’ riżerva għal dik is-sejħa u l-lista ta’ riżerva tkun għadha valida, il-muniċipalità tkun tista’ tiġi
mistiedna tiffirma Ftehim ta’ Għotja.
Fil-prattika, dan ifisser li jekk xi applikant mil-lista prinċipali jagħżel li ma jkomplix, jintgħażel
applikant mil-lista ta’ riżerva skont żewġ prinċipji, il-bilanċ ġeografiku u l-prinċipju ta’ min jiġi l-ewwel
jinqeda l-ewwel, kif jindikaw il-kriterji tal-għażla (it-Taqsima 7) li hemm fis-sejħa.
L-applikanti kollha fil-lista ta’ riżerva se jiġu infurmati b’email fiż-żmien dovut jekk ikun għad hemm
fondi disponibbli u jkun hemm il-possibbiltà li jiġi ffirmat Ftehim ta’ Għotja.

4.4. Nista’ nirtira mill-inizjattiva WiFi4EU anke wara li l-Ftehim ta’ Għotja
tiegħi jkun ġie ffirmat?
Iva, anki wara li muniċipalità tkun iffirmat il-Ftehim ta’ Għotja fil-Portal WiFi4EU, xorta tista’
tiddeċiedi li tirtira mill-inizjattiva WiFi4EU. F’dan il-każ, il-muniċipalità trid tinnotifika lill-Aġenzija
Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) (permezz ta’ HADEA-CEFWiFi4EU@ec.europa.eu) u tipprovdi ittra uffiċjali ffirmata mis-sindku li tiddikjara b’mod ċar ir5

raġunijiet għall-irtirar. L-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) imbagħad se
tipproċessa l-irtirar u tinforma lill-muniċipalità dwar dan.

5. L-IMPLIMENTAZZJONI U T-TĦADDIM
(għal kwistjonijiet tekniċi speċifiċi, ara wkoll it-Taqsima 9)

5.1. Il-muniċipalità tagħna ngħatat voucher u l-Ftehim ta’ Għotja ġie ffirmat
mill-muniċipalità u mill-Kummissjoni Ewropea/L-Aġenzija Eżekuttiva għallInnovazzjoni u n-Networks (INEA). X'inhu l-pass li jmiss?
Il-muniċipalità trid tiżgura li fi żmien 32 xahar (fil-każ tas-Sejħiet 1, 2 u 3) u fi żmien 24 xahar (fil-każ
tas-Sejħa 4) mill-kontroffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja, l-installazzjoni tkun kompluta u n-network ikun
beda jaħdem.
Qabelxejn, il-muniċipalità trid tagħżel kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi biex isir ix-xogħol. (Ilkumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi magħżula trid tirreġistra wkoll fil-Portal — ara l-Mistoqsija 2.2)
Kull muniċipalità se tqabbad kumpanija tal-istallazzjoni tal-WiFi biex tistalla tagħmir bla fili. IlKummissjoni/l-Aġenzija Eżekuttiva ma jintervjenux fir-rabtiet kuntrattwali bejn il-muniċipalitajiet u lkumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi tagħhom.
Il-muniċipalitajiet se jagħżlu “iċ-ċentri tal-ħajja pubblika” fejn ikunu se jinstallaw il-hotspots WiFi4EU.
Il-hotspots tal-WiFi għandhom jinstallawhom f’żoni fejn għad m’hemmx offerti simili ta’ konnettività
tal-WiFi mingħajr ħlas.
Il-muniċipalitajiet huma responsabbli għall-finanzjament tal-abbonament tal-internet u għallmanutenzjoni tat-tagħmir biex joffru WiFi mingħajr ħlas u ta’ kwalità għolja liċ-ċittadini u lill-viżitaturi
tagħhom għal mill-inqas tliet snin wara l-installazzjoni tan-network.
Barra minn hekk, il-muniċipalitajiet għandhom juru l-identità viżiva tal-WiFi4EU b’mod ċar fl-ispazji
pubbliċi li joffru l-konnessjoni tal-Internet tal-WiFi4EU. Aktar informazzjoni dwar ir-regoli tal-identità
viżiva, u dwar l-emblema/il-logo tal-WiFi4EU, hi disponibbli fuq il-paġna web tal-WiFi4EU tal-Aġenzija
Eżekuttiva
Ewropea
għas-Saħħa
u
għall-Qasam
Diġitali
(HaDEA):https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu_en.
Għal aktar informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tekniċi speċifiċi tal-inizjattiva, ara t-Taqsima 6.2 tas-sejħa.

5.2. X’inhu maħsub li jkopri l-voucher?
Il-voucher WiFi4EU huwa somma mħallsa f’daqqa bil-ħsieb li tkopri biss l-ispejjeż tat-tagħmir u talinstallazzjoni tal-hotspots tal-WiFi li jissodisfaw ir-rekwiżiti ddefiniti fis-sejħa u fl-Anness I tal-Ftehim
ta’ Għotja li jiġi ffirmat mal-muniċipalitajiet magħżula.
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It-tagħmir jinkludi dawk l-oġġetti meħtieġa għall-implimentazzjoni tan-network WiFi4EU, bħal
apparat tal-provvista tal-elettriku (eż. l-adattur tal-Power over Ethernet (PoE), l-adattur tal-enerġija,
is-swiċċ tal-PoE) jew tagħmir għall-konnessjoni tal-internet (eż. routers, swiċċijiet, firewalls).
Madankollu, l-għan ewlieni tal-voucher għandu jkun il-Punti tal-Aċċess, u jkun jirrispetta l-għadd
minimu ta’ Punti tal-Aċċess li jeħtieġ jiġu installati (ara wkoll il-Mistoqsija 9.2).
Il-muniċipalitajiet jistgħu wkoll jagħżlu li jikru fit-tul l-apparat bl-opzjoni li dan jinxtara.
Il-muniċipalitajiet huma responsabbli biex iħallsu l-konnettività (l-abbonament tal-internet), ilmanutenzjoni u t-tħaddim tat-tagħmir għal mill-inqas tliet snin.
Għal dettalji speċifiċi dwar il-pagamenti, ara wkoll it-Taqsima 6 hawn taħt.

5.3. X’mhux maħsub li jkopri l-voucher?
Il-voucher ma jkoprix tagħmir li jestendi l-konnettività backhaul minn xi post ieħor għall-post talWiFi4EU. Il-konnessjoni tal-internet diġà għandha tkun disponibbli fil-post tal-implimentazzjoni u lmuniċipalità hija responsabbli għall-manutenzjoni tagħha għal tliet snin.

5.4. Jista’ l-proġett ikun aktar estensiv minn dak li jiffinanzja l-voucher?
Jiġifieri tista’ ssir konnessjoni bejn bosta ċentri tal-ħajja pubblika lokali?
Il-muniċipalitajiet jistgħu jużaw il-voucher WiFi4EU biex jiffinanzjaw parzjalment xi proġett ta’ valur
ogħla; għalhekk l-ispiża tat-tagħmir u tal-installazzjoni li taqbeż il-valur tal-voucher għandha tkun filkuntratt bejn il-fornitur u l-muniċipalità.
Ngħidu aħna, tista’ ssir konnessjoni ta’ bosta ċentri tal-ħajja pubblika lokali ma’ network wieħed
(captive portal wieħed) jew ma’ bosta networks (captive portals differenti). Iżda jekk l-ispejjeż tattagħmir u tal-installazzjoni jkunu jaqbżu l-valur tal-voucher, l-ispejjeż addizzjonali trid tiffinanzjahom
il-muniċipalità jew jitħallsu minn sorsi oħra ta’ finanzjament nazzjonali/reġjonali.

5.5. In-networks pubbliċi eżistenti tal-WiFi se jkunu jistgħu jingħaqdu malinizjattiva WiFi4EU?
In-networks pubbliċi eżistenti tal-WiFi jistgħu jingħaqdu mal-inizjattiva WiFi4EU sakemm dawn ikunu
jirrispettaw il-kundizzjonijiet u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi deskritti fl-Anness I tal-Ftehim ta’ Għotja,
bil-ħsieb li ma jinbidlux il-karatteristiċi ewlenin attwali tal-WiFi4EU, u għalhekk pereżempju, l-aċċess
għandu jibqa’ mingħajr ħlas, mingħajr kundizzjonijiet diskriminatorji u jrid jirrispetta r-rekwiżiti talimmarkar.
Hu possibbli wkoll li networks eżistenti jingħaqdu mal-inizjattiva WiFi4EU mingħajr l-użu tal-vouchers.
Qed naħdmu biex nipprovdu soluzzjonijiet xierqa għas-sitwazzjonijiet differenti li jista’ jkun hemm.

5.6. Xi rridu ngħidu b’“veloċità minima tad-download ta’ 30 Mbps” li nnetworks tal-WiFi4EU għandhom jipprovdu?
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In-networks tal-WiFi4EU għandhom ikunu kapaċi jipprovdu esperjenza ta’ kwalità għolja lill-utent
finali kollha. Għalhekk, il-muniċipalitajiet rebbieħa kollha jridu jirrispettaw il-kundizzjonijiet indikati
fit-Taqsima I.3 tal-Ftehim ta' Għotja: “il-benefiċjarju għandu jabbona għal offerta ekwivalenti għallkonnessjoni tal-internet bl-ogħla veloċità disponibbli fis-suq tal-massa f’dik iż-żona u f’kull każ għal
waħda li toffri mill-inqas 30 Mbps ta’ download. Il-benefiċjarju għandu jiżgura wkoll li din il-veloċità
backhaul tkun mill-inqas ekwivalenti għal dik – jekk ikun hemm – li tintuża mill-benefiċjarju għallħtiġijiet ta’ konnettività interna tiegħu.”
Sabiex tiġi vverifikata l-konformità mar-rekwiżit kuntrattwali ta’ hawn fuq, il-Fażi II talimplimentazzjoni tal-WiFi4EU (ara l-FAQ 9.4), ippjanata għall-2020, se tippermetti l-monitoraġġ talkwalità tar-rekwiżiti tas-servizz tal-Punti tal-Aċċess tal-WiFi4EU, skont l-Artikolu I.3 tal-Mudell talFtehim ta' Għotja. Għal kull network, it-total kumulattiv tal-veloċità għall-Punti ta’ Aċċess kollha
(minimu ta’ 10) trid tkun ta’ mill-inqas 30 Mbps. Il-muniċipalitajiet huma mħeġġa jiżguraw l-aktar
veloċità possibbli fl-interess tal-utenti aħħarin u skont il-miri ta’ konnettività stabbiliti millKummissjoni Ewropea (Premessa (2) tar-Regolament (UE) 2017/1953 – ara https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj).

5.7. X’jiġri jekk ma tkunx żgurata l-veloċità tad-download ta’ 30 Mbps?
Skont l-Anness I/l-Artikolu I.3 tal-Ftehim ta’ Għotja, il-muniċipalità għandha tabbona għal konnessjoni
tal-internet tas-suq tal-massa li tkun daqs l-aqwa veloċità disponibbli fiż-żona, u tiżgura li din ilveloċità backhaul tkun mill-inqas daqs dik (jekk hemm) li tuża l-muniċipalità għall-ħtiġijiet interni
tagħha u, fi kwalunkwe każ, veloċità tad-download ta’ mill-anqas 30 Mbps. Għalhekk dar-rekwiżit hu
maħsub għall-konnessjoni tal-internet backhaul u mhux ta’ kull utent. Il-konnettività backhaul li
tilħaq 30 Mbps jenħtieġ li tintlaħaq fi żmien 32 xahar (fil-każ tas-Sejħiet 1, 2 u 3) u fi żmien 24 xahar
(fil-każ tas-Sejħa 4) mill-kontroffirmar tal-Ftehim ta’ Għotja. Xi degradazzjonijiet temporanji filveloċità minħabba ċirkostanzi mhux mistennija jkunu aċċettati iżda dawn għandhom jiġu segwiti u
rrappurtati b’mod sistematiku. Id-degradazzjoni fil-veloċità m’għandhiex isseħħ minħabba tnaqqis filveloċità backhaul. L-għan mhux biss li jkun hemm konnessjoni tal-WiFi mingħajr ħlas, iżda li din tkun
rapida u effiċjenti.

5.8. Xi jfisser “aċċess mingħajr ħlas”?
Kif jissemma fil-premessa (4) tar-Regolament (UE) 2017/1953 (ara https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2017/1953/oj), is-servizz li jagħtu l-hotspots WiFi4EU għandu jkun mingħajr
ħlas, jiġifieri “jingħata mingħajr ħlas korrispondenti, la b’mod dirett u lanqas b’xi tip ieħor ta’ ħlas
korrispondenti, bħal reklamar kummerċjali jew l-għoti ta’ data personali għal finijiet kummerċjali”
għall-ewwel tliet snin ta’ tħaddim.
Kwalunkwe reklam fuq il-captive portal (jiġifieri fuq il-paġna web tal-muniċipalità li jaraw l-utenti
konnessi ġodda) li jwassal għal xi introjtu għall-muniċipalità jew li jobbliga lill-utenti finali biex jixtru xi
prodott jew servizz ħalli jkollhom l-aċċess għan-network, ma jikkwalifikax bħala “mingħajr ħlas” skont
it-tifsira ta’ dan ir-Regolament.
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5.9. X’inhi l-validità tal-voucher WiFi4EU?
Il-perjodu ta’ validità tal-voucher tal-WiFi4EU jibda fid-data tal-kontroffirmar tal-Ftehim ta' Għotja
mill-aġenzija eżekuttiva Ewropea u jiskadi fi tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni.
Il-perjodu inizjali ta’ implimentazzjoni kien ta’ 18-il xahar; ġie estiż darbtejn biex jittaffa l-impatt talpandemija tal-Coronavirus fuq l-użu tan-networks tal-WiFi4EU, li wassal għal perjodu ta’
implimentazzjoni ta’ 32 xahar għall-benefiċjarji tas-Sejħiet 1, 2 u 3; u għal 24 xahar għall-benefiċjarji
tas-Sejħa 4. L-iskadenzi kollha tal-implimentazzjoni jinsabu fis-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva għasSaħħa
u
għall-Qasam
Diġitali
(HaDEA)
hawnhekk:
https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility/wifi4eu/deadlines-wifi4eubeneficiaries_en
Lil hinn minn dan il-perjodu massimu ta’ implimentazzjoni, il-validità tal-voucher tiskadi u l-kumpaniji
tal-installazzjoni tal-Wi-Fi mhux se jkunu jistgħu jibqgħu jsarrfuh.

5.10 X’jiġri jekk in-network WiFi4EU ma jiġix notifikat sal-iskadenza talimplimentazzjoni?
L-iskadenzi kollha tal-implimentazzjoni jinsabu fis-sit web tal-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u għallQasam Diġitali (HaDEA) hawnhekk: https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europefacility/wifi4eu/deadlines-wifi4eu-beneficiaries_en. Wara li tgħaddi l-iskadenza tal-implimentazzjoni,
la l-Kumpanija tal-Installazzjoni tal-Wifi ma tista’ tissottometti r-Rapport tal-Installazzjoni, u lanqas ilmuniċipalità ma tista’ tapprova r-Rapport tal-Installazzjoni fil-Portal WiFi4EU. Il-voucher ma jistax
jitħallas peress li l-proġett ma tlestiex fil-perjodu ta’ implimentazzjoni previst fil-Ftehim ta' Għotja.
Skont l-Artikolu II.25.4 tal-Ftehim ta' Għotja, l-ewwel notifika formali tinforma xahar bil-quddiem
kemm lill-muniċipalità kif ukoll lill-Kumpanija tal-Installazzjoni tal-Wi-Fi magħżula dwar l-iskadenza
tal-implimentazzjoni, li tenfasizza li l-pagament tal-voucher mhux se jiġi eżegwit sakemm ilmuniċipalità ma tapprovax ir-Rapport tal-Installazzjoni qabel l-iskadenza tal-implimentazzjoni. Wara li
tgħaddi l-iskadenza għall-implimentazzjoni, tintbagħat it-tieni notifika formali biex tinforma kemm
lill-muniċipalità kif ukoll lill-Kumpanija tal-Installazzjoni tal-Wi-Fi magħżula li l-voucher tal-WiFi4EU
intilef.
Jekk il-muniċipalità jew il-Kumpanija tal-Installazzjoni tal-Wi-Fi ma tkun irċeviet l-ebda waħda miżżewġ notifiki formali, jekk jogħġbok informa mingħajr dewmien lit-Tim tal-WiFi4EU permezz ta’ email
fuq HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu.

5.11. Liema karatteristiċi tas-sigurtà japplikaw għan-networks WiFi4EU?
Uħud mill-karatteristiċi tas-sigurtà se jkunu parti mill-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir u jitniżżlu
fid-dettall fil-Ftehim ta’ Għotja, b’mod partikolari fl-Anness I tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar, ilmuniċipalitajiet se jkunu responsabbli biex imexxu dawn in-networks WiFi4EU fil-livell lokali u b’hekk
għandhom jiddefinixxu l-konfigurazzjonijiet tas-sigurtà skont il-liġi nazzjonali u tal-UE.
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Tul l-ewwel fażi, il-hotspots WiFi4EU pubbliċi m’għandhomx bżonn ikunu kriptati. Madankollu hu
maħsub biex fit-tieni fażi, tinħoloq pjattaforma ta’ awtentikazzjoni komuni li tipprovdi karatteristiċi
tas-sigurtà addizzjonali għall-konnessjoni tal-utenti finali, u biex tiffaċilita r-roaming bla intoppi bejn
il-hotspots WiFi4EU fi nħawi differenti.

5.12. X’inhi l-iskadenza għall-għażla tal-fornitur tal-installazzjoni?
Il-muniċipalitajiet għandhom 32 xahar (għas-Sejħiet 1, 2 u 3) jew 24 xahar (għas-Sejħa 4) biex
jimplimentaw il-proġett skont il-Ftehim ta' Għotja. Innota li fi żmien dan il-perjodu ta’
implimentazzjoni ta’ 32 xahar (għas-Sejħiet 1, 2 u 3) jew ta’ 24 xahar (għas-Sejħa 4) ma hemm l-ebda
skadenza biex tintgħażel il-kumpanija tal-installazzjoni. Madankollu, huwa rrakkomandat bil-qawwa li
l-muniċipalitajiet jagħmlu l-għażla fil-Portal WiFi4EU mill-aktar fis possibbli sabiex tintlaħaq liskadenza finali għall-implimentazzjoni, u biex jippermettu passi importanti oħra li jeħtieġ li jitlestew
qabel din l-iskadenza.

6. IL-PAGAMENT
6.1. Kif jista’ jissarraf il-voucher, jiġifieri kif isir il-pagament lill-kumpanija talinstallazzjoni tal-WiFi?
Biex il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tkun tista’ ssarraf il-voucher ta’ €15,000 mingħand ilKummissjoni Ewropea, din trid tkun lestiet il-passi kollha li ġejjin f’din l-ordni:
1. Il-kumpanija tal-installazzjoni trid tkun irreġistrata fuq il-Portal WiFi4EU.
2. Il-kumpanija tal-installazzjoni trid tkun intgħażlet minn muniċipalità bħala l-fornitur tagħha.
3. Il-kumpanija tal-installazzjoni trid tkun ikkodifikat fil-Portal WiFi4EU (fit-taqsima “Kont
bankarju” tal-paġna “Ir-reġistrazzjoni tiegħi”) kont bankarju wieħed jew aktar kompluti biddettalji rilevanti kollha u d-dokumenti ta’ prova. Ir-reġistrazzjoni unika ta’ kwalunkwe kont
bankarju ma tibgħatx il-kont bankarju għall-validazzjoni. Il-punt 4 għandu jitlesta wkoll.
4. Il-kumpanija tal-installazzjoni trid tkun illinkjat il-kont bankarju rreġistrat tagħha jew wieħed
mill-kontijiet bankarji rreġistrati tagħha ma’ muniċipalità għall-pagament. Dan għandu jsir fittaqsima “Kont bankarju” tal-paġna “L-installazzjoni tiegħi” fil-Portal tal-WiFi4EU, billi
tikklikkja fuq “Agħżel kont bankarju”. Ikun biss f’dan il-punt li l-Kummissjoni tibda bilvalidazzjoni tal-kont bankarju.
5. Id-dettalji tal-kont bankarju jridu jkunu ġew ikkonfermati mill-Kummissjoni fil-Portal WiFi4EU
(ara wkoll il-Mistoqsijiet 6.5 u 6.6).
6. Il-kumpanija tal-installazzjoni trid tkun ippreżentat rapport tal-installazzjoni (skont l-Artikolu
4 tal-Ftehim ta’ Għotja), li wara jrid jiġi approvat mill-muniċipalità u mill-Kummissjoni filPortal WiFi4EU.

6.2. Il-voucher ikopri t-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (il-VAT)?
Il-voucher hu kontribuzzjoni ta’ somma f’daqqa mħallsa u maħsuba biex tkopri l-implimentazzjoni talazzjoni. L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) mhux se tinvolvi
ruħha fl-eliġibbiltà tal-ispejjeż attwali mġarrba, inkluża t-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (VAT). Bħalma
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tindika l-Mistoqsija 6.3 t’hawn taħt, kull spiża li taqbeż il-€15,000 tal-voucher (kemm bil-VAT u kemm
mingħajrha) iridu jkopruha l-muniċipalitajiet stess.

6.3. X’jiġri jekk l-ispiża tal-installazzjoni tkun aktar jew anqas minn €15,000?
Skont l-Artikolu 4 tas-sejħa tal-WiFi4EU l-ammont allokat għal kull voucher hu ta’ €15,000 fil-forma
ta’ somma f’daqqa. Il-voucher ma jkoprix il-bqija tal-bilanċ pendenti. Kull kontribuzzjoni mhux użata
m’għandhiex tintbagħat lura lill-Kummissjoni Ewropea.

6.4. Jistgħu l-muniċipalitajiet jagħtu mandat għall-ħolqien tan-network lil
diversi partijiet terzi u għalhekk il-voucher jinqasam fost bosta kumpaniji?
Il-vouchers WiFi4EU jkopru biss ix-xiri tat-tagħmir u tal-installazzjoni tal-Punti tal-Aċċess tal-WiFi. Lammont tal-voucher jista’ jitħallas biss lil kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi waħda li l-muniċipalità
tidentifikaha fil-Portal għal dan il-għan. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi magħżula tista’
testernalizza jew tiddelega xi parti mix-xogħol lil kumpaniji oħra. F’dan il-każ, il-muniċipalità hi
responsabbli biex tmexxi, u żżomm f’moħħha li l-pagament se jsir biss lill-kumpanija tal-installazzjoni
oriġinali li tkun għażlet.

6.5. X’inhu l-proċess għall-validazzjoni tal-kont bankarju tal-kumpanija talinstallazzjoni tal-WiFi?
Meta kumpanija tal-istallazzjoni tal-WiFi tintgħażel minn muniċipalità, din għandha:
1) tikkodifika l-informazzjoni tal-bank għall-kont li fih jixtiequ jirċievu l-pagament (fittaqsima “Kont bankarju” tal-paġna “Ir-reġistrazzjoni tiegħi” tal-Portal WiFi4EU – ara wkoll
il-Mistoqsija 6.6), u
2) tehmeż id-dokumenti ta’ sostenn xierqa.
3) tillinkja fil-Portal tal-WiFi4EU l-kont bankarju li fih il-kumpanija tixtieq tirċievi l-pagament
mal-muniċipalità li għaliha qed tagħmel/għamlet l-installazzjoni (ara wkoll il-Mistoqsija
6.1, il-punt 4)
Ladarba jkunu kkodifikati, u biss wara li l-kumpanija tal-installazzjoni tkun illinkjat fil-Portal WiFi4EU
l-kont bankarju li fih tixtieq tirċievi l-pagament mal-muniċipalità li għaliha tkun qed tagħmel/għamlet
l-installazzjoni, kemm l-informazzjoni tal-bank, kif ukoll id-dokumenti ta’ sostenn jiġu vvalidati
permezz ta’ sensiela ta’ kontrolli mis-servizzi tal-Kummissjoni. Il-proċess ta’ validazzjoni se jibda biss
meta l-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tkun allokat kont bankarju speċifiku għal mill-inqas
muniċipalità waħda għall-pagament. Imbagħad malli l-kontrolli kollha jitlestew b’mod sodisfaċenti, ilkumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tiġi notifikata b’email dwar is-suċċess tal-validazzjoni. Jekk ikun
hemm bżonn xi informazzjoni oħra biex jitlesta l-proċess ta’ validazzjoni, il-kumpanija talinstallazzjoni tal-WiFi tiġi kkuntattjata b’email kif xieraq. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tista’
ssegwi dan l-istatus minn fuq il-paġna “Ir-reġistrazzjoni tiegħi” tal-Portal.
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6.6. Kif għandna nimlew id-dettalji tal-kont bankarju fuq il-Portal WiFi4EU u
liema data għandha tiġi kkodifikata?
Din id-data li ġejja trid tiġi kkodifikata fit-taqsima “Kont bankarju” tal-paġna “Ir-reġistrazzjoni tiegħi”
tal-Portal WiFi4EU:
•

•

•
•
•

Isem il-kont: l-isem li ngħata meta nfetaħ il-kont. Jista’ jkun l-istess bħal tad-detentur talkont, iżda mhux bilfors (eż. jekk ikun xi kont konġunt jew xi kont b’għan speċjali). Isem ilkont, li ħafna drabi jkun jinsab fuq id-dikjarazzjoni tal-bank jew fuq xi dokument ieħor talbank, hu l-isem li jrid jiddaħħal fil-Portal.
L-IBAN: L-IBAN (in-Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju) hu numru tal-kont li jkun
“ifformattjat” skont l-istandards internazzjonali li jippermetti lill-banek iwettqu
tranżazzjonijiet transfruntieri bejn il-pajjiżi.
Isem il-bank: jirreferi għall-bank finali, jiġifieri l-bank fejn id-detentur tal-kont iżomm il-kont
bankarju.
Il-BIC/il-kodiċi SWIFT: Il-BIC (il-Kodiċi għall-Identifikazzjoni tan-Negozju) hu allokat mis-SWIFT
(is-Soċjetà għat-Telekomunikazzjoni Finanzjarja Interbankarja Dinjija) lill-banek (bi ħlas).
Il-pajjiż: Il-pajjiż fejn qed jinżamm il-kont.

Din id-data li ġejja trid titniżżel fit-taqsima “Dettalji dwar id-detentur tal-kont” tal-paġna “Ir-reġistrazzjoni
tiegħi” tal-Portal WiFi4EU:
•

It-triq – In-numru tal-bieb – Il-lokalità - Il-pajjiż: jirreferu għall-indirizz tad-detentur tal-kont
kif iddikjarat lill-bank.

6.7. X’inhu l-proċess biex il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tirċievi lpagament?
Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi l-ewwel trid tkun ivvalidat l-informazzjoni bankarja fil-Portal
(ara l-Mistoqsijiet 6.1 u 6.5). Ladarba l-informazzjoni tkun valida:
1. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tibgħat ir-rapport tal-installazzjoni lill-muniċipalità
għall-validazzjoni permezz tal-Portal WiFi4EU.
2. Il-muniċipalità tivvalida r-rapport tal-installazzjoni fil-Portal, u għalhekk tikkonferma li kull
Punt ta’ Aċċess kodifikat jeżisti tassew u tqiegħed skont il-koordinati tal-GPS indikati.
3. Wara l-validazzjoni tar-rapport tal-installazzjoni min-naħa tal-muniċipalità, l-Aġenzija
Eżekuttiva għandha sa 60 jum biex:
a) tivverifika li l-installazzjoni tal-WiFi hi konformi mal-Artikolu 4.2 tal-Ftehim ta’ Għotja
(jiġifieri li hemm network li qed jaħdem u li qed juri l-logo tal-WiFi4EU, eċċ.)
b) tikkonferma l-kwalità u l-affidabbiltà tal-informazzjoni relatata pprovduta fir-rapport talinstallazzjoni tal-Portal, u c) tagħmel il-pagament.
F’każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-Artikolu 4.2 tal-Ftehim ta’ Għotja, kemm il-konferma tal-HaDEA
tar-rapport tal-installazzjoni kif ukoll il-pagament sussegwenti jiġu sospiżi sakemm tiġi żgurata lkonformità. Hu importanti li jkun żgurat li l-installazzjoni tas-snippet issir sew għax inkella ma jkun
jista’ jsir l-ebda pagament. Ikkonsulta l-Gwida dwar l-installazzjoni tas-Snippet u t-template HTML,
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disponibbli fuq il-paġna web tal-WiFi4EU tal-HaDEA: https://hadea.ec.europa.eu/system/files/202109/cnect-2017-00250-00-11-en-ori-00_0.pdf.

6.8. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi għandha tibgħat il-fattura lillKummissjoni Ewropea/ lill-Aġenzija Eżekuttiva jew lill-muniċipalità?
Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi trid toħroġ il-fattura direttament lill-muniċipalità. Kun af li lKummissjoni Ewropea/ l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) ma
tidħolx fir-relazzjonijiet kuntrattwali bejn il-muniċipalità u l-kumpanija tal-installazzjoni, u ma
teħtieġx kopja tal-fatturi. Barra minn hekk, fejn tidħol il-fatturazzjoni, il-muniċipalitajiet u l-kumpaniji
tal-installazzjoni tal-WiFi għandhom ikunu konformi mar-regoli finanzjarji nazzjonali. Għal aktar
informazzjoni dwar ir-regoli tal-akkwist, il-kuntrattar u/jew il-kontabbiltà, il-muniċipalitajiet jistgħu
jikkuntattjaw lill-awtorità nazzjonali kompetenti tagħhom.
Kun af ukoll li l-muniċipalitajiet għandhom iżommu d-dokumenti ta’ sostenn oriġinali kollha biex
jagħtu prova tal-implimentazzjoni xierqa għal perjodu ta’ tliet snin li jibda mid-data tal-pagament talbilanċ. Jekk ikunu qed isiru xi awditi kontinwi, id-dokumenti għandhom jinżammu sakemm jintemmu
dawn l-awditi, l-appelli, il-litigazzjonijiet jew l-insegwimenti tal-pretensjonijiet.

6.9. Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tista’ temenda r-rapport talinstallazzjoni wara li tkun ippreżentatu lill-muniċipalità?
Il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tippreżenta r-rapport tal-installazzjoni ladarba tkun lestiet linstallazzjoni. Meta tippreżenta r-rapport tal-installazzjoni, il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi
tkun qed tiddikjara li l-installazzjoni hi lesta u konformi mar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Anness I talmudell tal-Ftehim ta' Għotja. Jekk ir-rapport tal-installazzjoni jkun ġie ppreżentat malajr iżżejjed, ilkumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi għandha titlob lill-muniċipalità biex tirrifjutah. Jekk ilmuniċipalità tkun għadha ma kkonfermatx ir-rapport tal-installazzjoni, dan jerġa’ lura għand ilkumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi biex tkun tista’ temendah.
Ladarba l-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi tippreżenta r-rapport tal-installazzjoni, il-Portal
WiFi4EU jinnotifika awtomatikament lill-muniċipalità bl-email u jistedinha tivverifika l-informazzjoni li
niżżlet fir-rapport il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi u tikkonferma li l-installazzjoni hi lesta u
konformi mar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fl-Anness I tal-mudell tal-Ftehim ta' Għotja.
Il-muniċipalità tista’ tirrifjuta r-rapport tal-installazzjoni. Il-Portal WiFi4EU se jinnotifika
awtomatikament bl-email lill-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi u jagħti r-raġuni għar-rifjut li tat ilmuniċipalità. Jekk il-muniċipalità tirrifjuta r-rapport tal-installazzjoni, il-kumpanija tal-installazzjoni
tal-WiFi tkun tista’ temendah u tippreżentah mill-ġdid.
Ladarba l-muniċipalità tivvalida r-rapport tal-installazzjoni, dan ma jkunx jista’ jiġi emendat iżjed.
F’każ ta’ bidliet, il-muniċipalità jew il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi għandha tinnotifika lill-
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Aġenzija Eżekuttiva (permezz ta’ HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu) li mbagħad tikkodifika l-bidliet
fil-Portal WiFi4EU.
Ir-rapport tal-installazzjoni li tippreżenta l-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi u li jiġi approvat millmuniċipalità, hu dokument meħtieġ biex il-Kummissjoni tniedi l-verifiki tagħha li hemm konformità
mar-regoli stabbiliti fil-mudell tal-Ftehim ta' Għotja. Jekk kollox ikun konformi, il-Kummissjoni tħallas
il-voucher fi żmien 60 jum.

6.10 - Tista’ muniċipalità tbiddel l-għażla inizjali tagħha tal-Kumpanija talInstallazzjoni tal-WiFi matul il-perjodu ta’ implimentazzjoni (32 xahar fil-każ
tas-Sejħiet 1, 2 u 3, u 24 xahar fil-każ tas-Sejħa 4)?
Il-benefiċjarju (il-muniċipalità) jista’ jbiddel l-għażla tal-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi. Jeħtieġ li
l-Benefiċjarju jiżgura li jkun fadal biżżejjed żmien tul il-perjodu ta’ implimentazzjoni (32 xahar fil-każ
tas-Sejħiet 1, 2 u 3 u 24 xahar fil-każ tas-Sejħa 4) – li jibda mill-jum tal-kontroffirmar tal-Ftehim ta'
Għotja mill-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Networks (INEA) - biex il-kumpanija l-ġdida talinstallazzjoni tal-WiFi tlesti l-installazzjoni tan-network(s) tal-WiFi. Ikun xi jkun il-każ, dan għandu
jseħħ qabel ma l-benefiċjarju jivvalida r-rapport tal-installazzjoni fil-Portal (ara l-Mistoqsija 6.7). Ilbenefiċjarju jista’ jirrevedi d-dettalji dwar il-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi u jaġġorna l-għażla
tal-bidu mit-tab “Il-voucher tiegħi”, billi jagħfas fuq il-link tal-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi bilkelmiet “Ara d-dettalji”.

7. IL-PORTAL WIFI4EU
7.1. Ma nistax nilloggja fil-Portal WiFi4EU. X’nista’ nagħmel?
Jekk xi persuna ma jibqax ikollha aċċess iżjed għall-Portal WiFi4EU (jiġifieri ma jkollhiex aċċess għallkredenzjali tal-EU Login użati fir-reġistrazzjoni oriġinali), il-muniċipalitajiet għandhom jikkuntattjaw
lill-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) direttament bl-email.
Jekk jogħġbok ara l-proċedura deskritta fil-Mistoqsija 2.3.
Jekk ikun hemm xi kwistjonijiet tekniċi/tal-IT speċifiċi, il-Helpdesk jista’ jgħin jekk jingħata tagħrif
dwar il-problema.

8. IL-PROTEZZJONI TAD-DATA
8.1. Kif tiġi protetta d-data personali tiegħi?
Il-Portal WiFi4EU - skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE (b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru
2018/1725) jiġbor biss id-data personali meħtieġa għall-parteċipazzjoni fl-inizjattiva WiFi4EU u għall-
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ġestjoni tagħha mill-Kummissjoni Ewropea / l-Aġenzija Eżekuttiva. L-ebda data ma tinżamm jekk ma
tkunx meħtieġa għal skopijiet ta’ kontroll u verifika.
Bl-istess mod, parti minn din id-data tista’ tiġi kondiviża mill-Kummissjoni Ewropea / l-Aġenzija
Eżekuttiva, abbażi tal-prinċipju ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif”, ma’ istituzzjonijiet u korpi oħra tal-UE, u malIstati Membri (inkluż l-awtoritajiet reġjonali jew lokali) jew ma’ servizzi oħra responsabbli għallkontrolli jew l-ispezzjonijiet skont il-liġi Ewropea (il-Qorti Ewropea tal-Awdituri, l-OLAF, lOmbudsman, eċċ.).
Għal aktar dettalji, ara d-dikjarazzjoni tal-privatezza tal-WiFi4EU, disponibbli fuq il-paġna ewlenija talPortal WiFi4EU.
Nitolbuk tinnota li għan-network WiFi4EU, fil-Fażi I, ir-reġistrazzjoni u l-awtentikazzjoni tal-utenti, u
għalhekk kwalunkwe ġbir u pproċessar potenzjali tad-data personali, se jkunu r-responsabbiltà ta’
kull muniċipalità u tal-Fornitur tas-Servizz tal-Internet (l-ISP) tagħha. Fit-tieni fażi, kull hotspot
WiFi4EU jeħtieġ jikkonforma ma’ dikjarazzjoni tal-privatezza u mal-liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni
applikabbli, b’mod partikolari r-Regolament (KE) Nru 2018/1725.
Fil-Fażi II, is-Servizz ta’ Awtentikazzjoni Unika se jippermetti lill-utenti aħħarin li jirreġistraw darba
biss u jużaw ir-roaming bla intoppi bejn il-hotspots WiFi4EU kollha, mingħajr ma jkollhom għalfejn
jintroduċu mill-ġdid il-kredenzjali tagħhom.

9. MISTOQSIJIET TEKNIĊI
9.1. X’inhu l-“isem tad-dominju” skont id-definizzjoni tal-Artikolu 4.1 talFtehim ta’ Għotja?
L-isem tad-dominju hu l-indirizz web (il-URL) tal-captive portal tan-network WiFi4EU. Dan jirreferi
għas-sit web fejn ikun jinsab il-captive portal, u mhux għas-sit web fejn jiġi ridirezzjonat l-utent wara
li jilloggja. Hu f’idejn il-muniċipalità biex tagħżlu.

9.2. Il-Punti tal-Aċċess
9.2.1 X’inhuma r-rekwiżiti tekniċi għall-punti tal-aċċess tal-WiFi4EU?
L-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tat-tagħmir huma spjegati fid-dettall fit-Taqsima 6.2.2 tas-sejħa, kif ukoll
fl-Artikolu I.2 tal-Anness I tal-Ftehim ta’ Għotja ffirmat bejn il-muniċipalitajiet u l-Kummissjoni.
Il-muniċipalità għandha tiżgura li kull Punt tal-Aċċess:
• Ikun kompatibbli mal-użu ta’ dual-band f’salt (2,4Ghz – 5Ghz)
• Ikollu ċiklu ta’ appoġġ ta’ aktar minn 5 snin
• Ikollu MTBF (żmien medju ta’ bejn il-ħsarat) ta’ mill-anqas 5 snin
• Ikollu unità dedikata u ċentralizzata għal punt uniku ta’ ġestjoni għal kull Punt talAċċess ta’ kull network WiFi4EU
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ikun kompatibbli mal-IEEE 802.1x
Ikun konformi mal-IEEE 802.11ac Wave I
Ikun kompatibbli mal-IEEE 802.11r
Ikun kompatibbli mal-IEEE 802.11k
Ikun kompatibbli mal-IEEE 802.11v
Ikun kapaċi jlaħħaq ma’ mill-inqas 50 utent f’salt mingħajr degradazzjoni talprestazzjoni tas-servizz
Ikollu mill-inqas 2x2 multiple-input-multiple-output (MIMO)
Ikun konformi mal-Hotspot 2.0 (programm taċ-ċertifikazzjoni tal-Passpoint WiFi
Alliance).

9.2.2. X’inhu l-għadd minimu ta’ Punti tal-Aċċess li jeħtieġ jiġu installati fuq ġewwa jew
fuq barra?
L-għadd minimu ta’ Punti tal-Aċċess, kif indikat ukoll fit-Taqsima 6.2.2 tas-sejħa u l-Anness 1/lArtikolu I.2 tal-Ftehim ta’ Għotja, hu dan:
Għadd minimu ta’ Punti tal-Aċċess fuq
barra

Għadd minimu ta’ Punti tal-Aċċess fuq
ġewwa

10

0

9

2

8

3

7

5

6

6

5

8

4

9

3

11

2

12

1

14

0
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9.2.3. Nistgħu nnaqqsu l-għadd minimu ta’ Punti tal-Aċċess (u b’ammont imnaqqas talvoucher)?
Le, dan ma jistax isir. L-għadd ta’ Punti tal-Aċċess hu stabbilit bl-Anness 1/l-Artikolu I.2 tal-Ftehim ta’
Għotja. Ma tistax issir deroga minn dan għax l-iskema mhix imfassla biex tippermetti finanzjament
parzjali jew twettiq parzjali tal-kundizzjonijiet. Madankollu, il-Punti tal-Aċċess jistgħu jkopru diversi
nħawi, anki jekk ma jkunux fiżikament qrib xulxin jew interkonnessi. Barra minn hekk, f’post
partikolari jista’ jiġi installat aktar minn Punt tal-Aċċess wieħed (eż. biex jissaħħaħ is-sinjal tal-WiFi).
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9.2.4. Kemm-il network jeħtieġ nistabbilixxi għall-proġett tiegħi? Huwa utli li jiġu stabbiliti diversi
networks fi ħdan l-istess muniċipalità?
Network wieħed jista’ jospita l-Punti ta’ Aċċess kollha, irrispettivament mill-fornitur tas-servizz talinternet jew mill-IP tal-Punt ta’ Aċċess. Filwaqt li l-ħolqien ta’ networks multipli huwa permess filprinċipju, dan għandu jkun iġġustifikat mill-ħtieġa li jiġu stabbiliti u miżmuma diversi captive portals
(wieħed għal kull network): eż. network wieħed għall-mużew lokali, network ieħor għall-Punti ta’
Aċċess l-oħra kollha (il-bini tal-Kunsill Lokali, żona pedonali, park, eċċ.).
Kif indikat hawn fuq, għalkemm xejn ma jipprevjeni kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi milli
tintroduċi diversi networks u li taqsam l-għadd minimu ta’ Punti ta’ Aċċess bejn networks differenti,
huwa rrakkomandat ħafna li jiġu introdotti kemm jista’ jkun ftit networks għar-raġunijiet li ġejjin:
1. In-networks li jinkludu għadd żgħir ta’ Punti ta’ Aċċess huma suxxettibbli li jaqbdu biss għadd żgħir
ħafna ta’ konnessjonijiet fil-ġimgħa, u b’hekk jiskattaw notifiki ta’ twissija awtomatiċi mis-sistema ta’
monitoraġġ mill-bogħod tal-WiFi4EU.
2. Kull network WiFi4EU li jiġi implimentat irid jiġi konness ma’ captive portal differenti.
3. Diversi networks - u għalhekk diversi captive portals - iżidu l-ispejjeż operattivi u ta’ manutenzjoni
ġenerali.
4. Fl-aħħar nett, jekk ikun hemm diversi networks operattivi, il-kontrolli tal-konformità mwettqa missistema ta’ monitoraġġ remota tal-WiFi4EU qabel ir-rilaxx tal-pagament isiru separatament fuq kull
network iddikjarat. Fi kliem ieħor, sakemm kull network iddikjarat ma jissodisfax ir-rekwiżiti tekniċi
minimi kif indikat fl-Artikolu 4.2 tal-Ftehim ta' Għotja (eż. l-identità viżiva, il-konnettività minima talutenti finali), il-pagament tal-voucher ma jistax jiġi skattat mill-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u
għall-Qasam Diġitali.
Madankollu, jista’ jkun utli għal muniċipalità li tintroduċi diversi networks (jiġifieri li taqsam l-għadd
minimu ta’ Punti ta’ Aċċess bejn diversi networks) jekk tqis li huwa essenzjali li s-servizzi diġitali
tagħha jiġu promossi f’“landing pages” (captive portal) separati. Pereżempju, il-muniċipalità jista’
jkollha network wieħed inkluż Punti ta’ Aċċess li jinsabu fil-bini tal-Kunsill Lokali tagħha/binjiet
pubbliċi oħra li joffru servizzi ta’ Gvern elettroniku liċ-ċittadini lokali, kif ukoll network ieħor b’Punti
ta’ Aċċess li jinsabu fl-uffiċċju turistiku/siti kulturali oħra, immirati għal viżitaturi esterni.

9.2.5 Jista’ jkollna aktar minn Punt tal-Aċċess wieħed f’kull post?
Iva. Il-Ftehim ta’ Għotja ma jagħmel l-ebda restrizzjoni fuq kif jitqassmu l-Punti tal-Aċċess. Dan hi
deċiżjoni li għandhom jieħdu l-muniċipalitajiet stess: f’idejhom biex jaraw kif se jqassmu l-Punti talAċċess b’mod li jservu bl-aħjar mod lill-utenti.

9.2.6. Il-voucher WiFi4EU ikopri l-aġġornament ta’ Punti tal-Aċċess eżistenti?
Iva, il-voucher WiFi4EU jista’ jintuża biex jiffinanzja l-aġġornament ta’ xi network tal-WiFi pubbliku
eżistenti, sakemm dan l-aġġornament jagħmel in-network konformi mal-kundizzjonijiet imsemmija
fis-sejħa (jiġifieri jirrispetta r-rekwiżiti tekniċi tal-WiFi4EU). L-għadd minimu ta’ Punti tal-Aċċess
jinkludi kemm l-installazzjoni ta’ Punti ta’ Aċċess ġodda, kif ukoll l-aġġornament tal-Punti ta’ Aċċess
eżistenti.
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9.3. L-SSID (Identifikaturi tas-Sett ta’ Servizz)
9.3.1. Kif għandu jiġi stabbilit in-network (l-SSID)?
L-SSID tan-network WiFi4EU għandu jissemma skont l-Anness I tal-Ftehim ta’ Għotja (l-Artikolu I.5):
b’mod partikolari, il-benefiċjarju għandu jiżgura li l-Punti tal-Aċċess iffinanzjati b’voucher tal-WiFi4EU
ixandru biss il-“WiFi4EU” bħala l-SSID awtomatikament. Għalhekk l-isem tal-SSID (“WiFi4EU”) huwa
informazzjoni li jista’ jara l-pubbliku, jiġifieri dan huwa l-isem li jidher fuq l-apparat ta’ kull ċittadin li
huwa konness mal-hotspot.
L-isem tan-network WiFi4EU jirreferi għall-isem li l-muniċipalità tagħti lin-network WiFi4EU (eż.
Kunsill Lokali) biex tidentifikah fil-Portal tal-WiFi4EU meta tkun qed tikkomunika mal-Aġenzija
Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) u biex tiddistingwih minn networks
lokali oħrajn (meta dan japplika). Din l-informazzjoni tidher fir-rapporti interni u fil-prinċipju ma tkunx
disponibbli għall-pubbliku.

9.3.2. Jista’ jintuża SSID ieħor minbarra “WiFi4EU”?
Minbarra l-SSID “WiFi4EU” standard (ibbażat fuq network u captive portal miftuħin), jista’ jixxandar
ukoll:
- SSID wieħed għall-użu intern tal-muniċipalità, eż. li jservi lill-persunal amministrattiv fiċ-ċentru
ċiviku jew fil-librerija pubblika, jew għal proġett ta’ belt intelliġenti.
u/jew
- SSID wieħed biex jipprovdi servizz tal-awtentikazzjoni sigura tal-utenti tal-WiFi4EU tul l-ewwel fażi
tal-implimentazzjoni tal-WiFi4EU (eż. “WiFi4EU – Sigur”).
Innota li fil-Fażi II tal-implimentazzjoni tal-WiFi4EU se jiġi stabbilit Servizz tal-Awtentikazzjoni Uniku
sigur li jaqdi n-networks WiFi4EU kollha fl-Ewropa (ara wkoll il-Mistoqsija 9.4). Għalhekk, jekk flewwel fażi jiġi stabbilit SSID lokali li jipprovdi servizz tal-awtentikazzjoni sigura (bħal fil-każ ta’ hawn
fuq), dan jista’ jew jitneħħa tul it-tieni fażi jew jista’ jibqa’ jixxandar miegħu b’mod parallel.
Ikun xi jkun il-każ, ix-xandir tal-SSID addizzjonali m’għandux jaffettwa l-kwalità tas-servizz offrut lillpubbliku ġenerali. Il-muniċipalità għandha tagħmel differenza wkoll kif xieraq bejn ismijiet tal-SSIDs
mill-SSID “WiFi4EU” miftuħ.
Għal aktar dettalji rreferi għall-Anness I/l-Artikolu I.5 tal-Ftehim ta’ Għotja.

9.3.3. Il-muniċipalità hija obbligata xxandar SSID b’captive portal miftuħ, mingħajr
identifikazzjoni tal-utent?
L-inizjattiva WiFi4EU għandha l-għan li tagħti l-eħfef aċċess possibbli għan-networks tal-WiFi
mingħajr ħlas fl-ispazji pubbliċi. Għaldaqstant jidhrilna li l-aħjar jekk titħaddem l-aktar proċedura
diretta tal-aċċess, li fil-prinċipju tkun ibbażata fuq konnessjoni b’għafsa ta’ buttuna waħda.
Madankollu, jekk il-liġijiet nazzjonali jkunu jeżiġu li l-muniċipalità ddaħħal fis-seħħ proċeduri oħra tarreġistrazzjoni u tal-awtentikazzjoni, dan jista’ jsir pereżempju billi jintalbu xi dettalji addizzjonali tal18

utent. Jekk ma jkunx hemm dawn l-obbligi legali, għandha titħaddem il-proċedura bbażata fuq
konnessjoni b’għafsa ta’ buttuna waħda.

9.4. Min hu responsabbli għall-awtentikazzjoni tal-utenti?
Tul l-ewwel fażi tal-inizjattiva, l-awtentikazzjoni, l-awtorizzazzjoni u l-kontabbiltà tal-utenti hi
responsabbiltà tal-muniċipalitajiet. Fit-tieni fażi, se titħaddem sistema unika tal-awtentikazzjoni li
tkun disponibbli fil-livell tal-UE, u għalhekk il-muniċipalitajiet se jkollhom jikkonfiguraw in-networks
tagħhom biex ikunu konnessi magħha. L-awtorizzazzjoni u l-kontabbiltà tal-utenti se jibqgħu
responsabbiltà tal-muniċipalitajiet. Għal aktar dettalji dwar dawn iż-żewġ fażijiet, irreferi għallAnness I tal-Ftehim ta’ Għotja.

9.5. Hemm bżonnha ċ-ċertifikazzjoni “Passpoint”?
Bħalma jispeċifika l-Anness I tal-Ftehim ta’ Għotja, il-hotspot 2.0 hu rekwiżit biex it-tagħmir installat
jibbenefika mill-voucher WiFi4EU. Il-Programm ta’ Ċertifikazzjoni “Passpoint” hu meħtieġ biex tkun
żgurata l-interoperabbiltà tat-tagħmir, mhux biss ma’ manifatturi oħra iżda anki mas-servizz uniku
tal-awtentikazzjoni li l-Kummissjoni se tipprovdi aktar tard fit-tieni fażi tal-implimentazzjoni talWiFi4EU.

9.6. Tistgħu tipprovdu lista ta’ tagħmir li jissodisfa r-rekwiżiti tal-WiFi4EU?
Tista’ ssib lista ppubblikata ta’ apparati tal-WiFi ĊERTFIKATI Passpoint® billi:
• Issegwi dan il-link: https://www.wi-fi.org/product-finder-results
• Tagħżel il-filtru “Passpoint”, li jinsab taħt “Show advanced filters > Access > Passpoint®”.

9.7. L-inizjattiva WiFi4EU tħaddem server ta’ captive portal?
L-Anness 1/l-Artikolu I.5.1 tal-Ftehim ta’ Għotja jelenka r-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati għallcaptive portal fl-ewwel fażi tal-implimentazzjoni. Ma jeżisti l-ebda server ċentralizzat ta’ captive
portal. Fil-Fażi II, il-Kummissjoni se tipprovdi servizz uniku u sigur tal-awtentikazzjoni, u lmuniċipalitajiet se jkollhom jerġgħu jikkonfiguraw in-networks tagħhom biex ikunu konnessi miegħu.
Madankollu, il-muniċipalitajiet se jkollhom ikomplu joffru l-captive portal. Ara wkoll il-Mistoqsija 9.4.

9.8. Fil-Fażi II tal-implimentazzjoni tal-WiFi, is-soluzzjoni ta’ awtentikazzjoni u
monitoraġġ siguri se titlob lill-utenti jidentifikaw ruħhom b’xi mod (eż. binnumru tat-telefown)?
Fil-Fażi II, se jkun hemm sistema unika tar-reġistrazzjoni u tal-awtentikazzjoni disponibbli fil-livell talUE li se tarmonizza l-metodu tal-aċċess lill-utenti u din se tagħtihom aċċess faċli għas-servizzi diġitali.
Bħalissa m’għandniex informazzjoni addizzjonali dwar kif din se tiġi implimentata teknikament.

9.9. Jista’ jiġi limitat it-traffiku fin-network WiFi4EU, ngħidu aħna billi jsiru
limitazzjonijiet tad-data jew tal-ħin għal kull utent biex tkun evitata
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konġestjoni fin-network, jew billi jkun ipprojbit għalkollox l-aċċess għal xi
servizzi, kontenut jew siti partikolari biex tkun żgurata s-sigurtà tan-network?
L-awtoritajiet lokali li jipprovdu konnettività mingħajr ħlas fuq l-internet permezz ta’ network talaċċess lokali bla fili skont l-Inizjattiva WiFi4EU għandhom jikkonformaw mal-obbligi biex
jissalvagwardjaw aċċess għall-internet miftuħ kif previst fir-Regolament (UE) 2015/2010,
irrispettivament minn jekk is-servizz hux mogħti permezz ta’ intermedjarju kummerċjali jew
direttament mill-awtorità lokali pubblika.
Fil-prinċipju, kif previst fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) 2015/2010, meta jipprovdu
s-servizzi tal-aċċess għall-internet, il-fornituri tas-servizzi tal-aċċess għall-internet għandhom
jittrattaw it-traffiku kollu b’mod ugwali, mingħajr diskriminazzjoni, restrizzjoni jew interferenza, u
irrispettivament mill-mittent u r-riċevitur, mill-kontenut aċċessat jew distribwit, mill-applikazzjonijiet
jew is-servizzi użati jew ipprovduti jew mit-tagħmir terminali użat.
Il-limitu tal-volum tad-data għal kull utent u/jew limitu taż-żmien hu permess sakemm jiġu rispettati
l-prinċipji ta’ hawn fuq, u soġġett għall-ħtieġa li jkun żgurat funzjonament bla xkiel tan-network u,
b’mod partikolari, il-ħtieġa li tkun żgurata allokazzjoni ġusta tal-kapaċità bejn l-utenti waqt domanda
massima, skont il-punt I.4 tal-Anness I tal-Ftehim ta’ Għotja li għandhom jiffirmaw il-muniċipalitajiet.
Anki miżuri ta’ ġestjoni raġonevoli* tat-traffiku huma awtorizzati. Barra minn hekk, il-paragrafu 3 talArtikolu 3 jipprevedi l-possibbiltà li jiġu implimentati miżuri ta’ ġestjoni tat-traffiku addizzjonali li
jkunu ġġustifikati mill-ħtieġa, fost l-oħrajn:
- Biex jitħarsu l-integrità u s-sigurtà tan-network, tas-servizzi permezz ta’ dak in-network, u tattagħmir terminali tal-utenti finali.
- Biex tkun evitata konġestjoni imminenti tan-network u biex jittaffew l-effetti ta’ konġestjoni
eċċezzjonali jew temporanja tan-network, sakemm il-kategoriji ekwivalenti tat-traffiku jiġu ttrattati
bl-istess mod. Aktar dettalji dwar l-implimentazzjoni tar-Regolament tinsab fil-Linji Gwida ta’
Implimentazzjoni tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC).
Madankollu, fil-każ tan-networks tal-aċċess lokali bla fili li tappoġġa l-inizjattiva WiFi4EU, hemm
bżonn jiġu ssodisfati r-rekwiżiti applikabbli tal-eliġibbiltà u tal-kwalità tas-servizz: il-konġestjoni tannetwork m’għandhiex tinħoloq minħabba nuqqas ta’ konformità mar-rekwiżiti backhaul li jiżguraw
esperjenza tal-internet ta’ kwalità għolja lill-utenti (it-Taqsima l.3).
*Sabiex jitqiesu raġonevoli, dawn il-miżuri għandhom ikunu trasparenti, nondiskriminatorji,
proporzjonati u bbażati fuq rekwiżiti oġġettivament differenti tal-kwalità tas-servizz ta’ kategoriji
speċifiċi tat-traffiku (mhux fuq kunsiderazzjonijiet kummerċjali). Miżuri bħal dawn m’għandhomx
jissorveljaw il-kontenut speċifiku u ma għandhomx jinżammu għal aktar żmien milli jkun meħtieġ.

9.10. In-network WiFi4EU jista’ jintefa għal xi sigħat billejl?
In-networks WiFi4EU għandhom joffru aċċess għall-internet kemm jista’ jkun mingħajr restrizzjonijiet,
u għandhom jitħaddmu għal mill-inqas tliet snin mill-konferma tal-implimentazzjoni tagħhom millAġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA). Teżisti sistema ta’
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monitoraġġ mill-bogħod biex tivverifika dan. In-networks WiFi4EU jistgħu jkunu soġġetti għal
interruzzjonijiet temporanji fis-servizz f’każijiet eċċezzjonali biss. Dawn l-interruzzjonijiet
m’għandhomx idumu aktar miċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li jkunu kkawżawhom. L-Aġenzija Eżekuttiva
għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) tista’ titlob il-ġustifikazzjoni taċ-ċirkostanzi eċċezzjonali li
jimmotivaw tali deċiżjoni.

10. MISTOQSIJIET OĦRA
10.1. X’inhi l-Komunità WiFi4EU? Kif nistgħu ninvolvu ruħna?
Il-Komunità WiFi4EU hi forum interattiv li jservi bħala punt fokali dirett għall-partijiet konċernati
(jiġifieri l-muniċipalitajiet u l-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi) biex jaqsmu bejniethom linformazzjoni dwar l-inizjattiva WiFi4EU.
Il-Komunità għandha l-għan li toħloq djalogu, permezz ta’ blogs, diskussjonijiet moderati u qsim ta’
aħbarijiet u informazzjoni, biex il-parteċipanti jkunu jistgħu jaqsmu l-aqwa prattiki u l-esperjenzi ma’
xulxin, u biex iwessgħu l-ambitu ġenerali tal-komunikazzjoni relatata mal-WiFi4EU.
Verament
inħeġġuk
tingħaqad
mal-Komunità
https://futurium.ec.europa.eu/en/wifi4eu-community

u

tinvolvi

ruħek:

10.2. X’inhu l-impatt tal-Brexit fuq l-applikanti mir-Renju Unit?
Jekk jogħġbok kun konxju li wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit (ilFtehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u millKomunità Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika) fl-1 ta’ Frar 2020 u b’mod partikolari
l-Artikoli 127(6), 137 u 138, ir-referenzi għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi residenti jew li huma stabbiliti fi
Stat Membru tal-Unjoni Ewropea għandhom jinftiehmu li jinkludu persuni fiżiċi jew ġuridiċi li
jirrisjedu jew li huma stabbiliti fir-Renju Unit. Ir-residenti u l-entitajiet tar-Renju Unit kienu għalhekk
eliġibbli biex jipparteċipaw fl-erba’ sejħiet kollha tal-WiFi4EU.
Barra minn hekk, l-applikanti u l-benefiċjarji tar-Renju Unit jibqgħu eliġibbli li jirċievu fondi tal-UE
għad-durata sħiħa tal-għotjiet li jimplimentaw il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) tal-UE għall-20142020, inkluż wara tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni, soġġetti, bħal dejjem, għall-konformità mar-regoli
applikabbli, eż. dwar in-nefqa eliġibbli. Dan japplika għal għotjiet eżistenti u proċeduri pendenti anke
jekk l-impenn baġitarju u/jew legali jsir wara l-31 ta’ Diċembru 2020 dwar l-approprjazzjonijiet ta’
impenn taħt il-QFP 2014-2020.

10.3. Jeżisti xi konsulent tal-WiFi u/jew kumpanija tal-installazzjoni
“iċċertifikati uffiċjalment” li rridu nqabbdu biex jgħinuna nħejju lapplikazzjoni tagħna u/jew jassistuna fl-implimentazzjoni?
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Le. Assolutament ma hemm l-ebda ħatra jew rakkomandazzjoni formali ta’ xi konsulent/kumpanija
tal-installazzjoni individwali mill-Kummissjoni/ Aġenzija Eżekuttiva għall-inizjattiva WiFi4EU.
Għaldaqstant, kun kawt jekk avviċinawk direttament u/jew rajt xi riklami jew aħbarijiet minn
organizzazzjonijiet li qed jiddikjaraw li huma “ċċertifikati uffiċjalment” jew “magħżula uffiċjalment”
għal dan il-għan, inkluż bl-użu tal-logo tal-WiFi4EU u/jew bil-bandiera tal-UE.
Nitolbuk ukoll tinnotifika u tagħti dawk id-dettalji lill-Helpdesk ħalli l-Kummissjoni Ewropea tkun tista’
tieħu passi biex twaqqaf din l-informazzjoni qarrieqa. B’mod partikolari, il-Kummissjoni Ewropea/
Aġenzija Eżekuttiva jżommu d-dritt li jirtiraw ir-reġistrazzjoni ta’ kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi li
jkunu qed jużaw dawn il-prattiċi mhux kompetittivi.
Il-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi jistgħu jirreġistraw fuq il-Portal WiFi4EU meta jixtiequ.
Madankollu, l-informazzjoni mogħtija fil-Portal minn dawn il-kumpaniji qed tingħata biss bħala
referenza. Ma tistax titqies bħala xi forma ta’ approvazzjoni formali tal-kumpanija/servizzi mogħtija.
Hu f'idejn il-muniċipalitajiet biex jagħżlu l-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi li tkun se tistabbilixxi lhotspot WiFi4EU għalihom, skont il-proċeduri lokali standard tagħhom (ir-regoli dwar is-sejħiet għallofferti).

10.4. Hemm xi linji gwida disponibbli li huma applikabbli għal kwistjonijiet ta’
akkwist milquta minn COVID-19?
Il-muniċipalitajiet u l-kumpaniji tal-installazzjoni tal-WiFi għandhom ikunu konformi mar-regoli
finanzjarji nazzjonali f’dik li hija fatturazzjoni. Madankollu, minħabba ċ-ċirkostanzi relatati mal-virus
COVID-19, l-iskedi taż-żmien nazzjonali normali tal-akkwist jistgħu jkunu restrittivi wisq, u għalhekk
jistgħu temporanjament ifixklu l-kapaċità tal-awtoritajiet kontraenti li jirreaġixxu fil-ħin għal skadenzi
emerġenti, eż. muniċipalitajiet li jixtiequ jaċċelleraw l-għoti lill-kumpanija tal-installazzjoni tal-WiFi.
Hemm preċedenti meta miżuri ta’ simplifikazzjoni eċċezzjonali kienu possibbli fil-kuntest ta’
sitwazzjonijiet ta’ emerġenza.
Pereżempju, fil-kuntest tal-kriżi tal-ażil, fl-2015 il-Kummissjoni Ewropea adottat il-linji gwida li ġejjin
għal “akkwisti urġenti” li jagħtu direzzjonijiet meta tkun ġustifikata għotja diretta. Ara https://eurlex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?uri=CELEX:52015DC0454
L-awtoritajiet nazzjonali tal-akkwist jistgħu jagħtu pariri dwar it-traspożizzjoni ta’ dawn il-linji gwida
f’kuntest nazzjonali. Ara kif tikkuntattja r-rappreżentant nazzjonali tiegħek fuq
https://ec.europa.eu/info/policies/public-procurement/support-tools-public-buyers/publicprocurement-eu-countries_mt

10.5. Se jkun hemm estensjoni taż-żmien tal-installazzjoni għall-benefiċjarji
tal-WiFi4EU tas-Sejħa 1, 2, 3 u 4?
It-tifqigħa tal-Coronavirus qed taffettwa serjament eluf ta’ muniċipalitajiet madwar l-Ewropa. Aħna
konxji li l-miżuri stretti ta’ trażżin stabbiliti f’diversi pajjiżi Ewropej qed inaqqsu r-ritmu jew saħansitra
jimblukkaw l-użu tan-networks WiFi4EU. Minħabba dawn iċ-ċirkostanzi imprevedibbli, il-Kummissjoni
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Ewropea l-ewwel iddeċidiet li tagħti estensjoni tal-perjodu ta’ installazzjoni lill-benefiċjarji talWiFi4EU tas-Sejħiet 1, 2 u 3, ta’ 8 xhur, u aktar tard iddeċidiet li tagħti estensjoni tal-perjodu ta’
installazzjoni lill-benefiċjarji tal-WiFi4EU tas-sejħiet kollha ta’ 6 xhur addizzjonali sabiex kull
muniċipalità kkonċernata tkun tista’ tlesti l-proġetti tagħha. Il-perjodu inizjali ta’ implimentazzjoni ta’
18-il xahar mogħti għall-finalizzazzjoni u d-dikjarazzjoni tal-installazzjoni u l-operat tan-network
WiFi4EU ġie estiż b’perjodu addizzjonali ta’ 14-il xahar għas-Sejħiet 1, 2 u 3 (32 xahar b’kollox) u
b'perjodu ta’ 6 xhur għas-Sejħa 4 (24 xahar b’kollox).

10.6. Għaliex in-numru ta’ utenti/apparati konnessi rrappurtati minn
kumpanija ta’ installazzjoni huwa differenti minn dawk identifikati missistema ta’ monitoraġġ tal-WiFi4EU?
L-għodda ta’ monitoraġġ tal-WiFi4EU tista’ tgħodd biss lill-utenti/apparati li jkunu wettqu ċ-ċiklu kollu
tal-konnessjoni fuq il-portal lokali, inkluż it-tniżżil tas-snippet, il-wiri xieraq tal-apparat xieraq talWiFi4EU fuq l-apparat u t-trażmissjoni tad-data tas-snippet lura għand is-servers ta’ monitoraġġ talWiFi4EU (li jirrappreżentaw bejn wieħed u ieħor 70 Kbyte tad-data trażmessa). Jekk iċ-ċiklu jiġi
interrott, is-sistema WiFi4EU ma tistax tgħodd lill-utent/apparat fl-istatistika. Għalhekk, jeħtieġ li lkonnessjonijiet kollha mal-punti ta’ aċċess b’inqas minn 70 Kbyte awtomatikament jitwarrbu millgħadd.

10.7. Utent li jerġa’ jaqbad f’jum ieħor jingħadd darbtejn?
Is-Sistema ta’ Monitoraġġ Remota tal-WiFi4EU tgħodd l-utenti permezz tas-snippet inkorporat filcaptive portal. Għalhekk, jekk utent ma jidhirx fil-captive portal, dan ma jingħaddx.
Sabiex jiġi żgurat li l-utenti ta’ kuljum jingħaddu, huwa rrakkomandat li l-parametru “Konnessjoni
awtomatika mill-ġdid” jiġi ssettjat għal inqas minn 12-il siegħa.

10.8. Għaliex għadni nirċievi twissijiet dwar in-nuqqas ta’ konformità talcaptive portal, jekk ir-riżultati tal-awtotest (self-test modus) huma pożittivi?
Anki jekk l-awtotest jiġi eżegwit b’suċċess, dan ma jfissirx li l-utenti kollha li jaċċessaw il-captive
portal se jivviżwalizzaw il-logo/strixxun tal-WiFi4EU kif inhu maħsub. Dan ifisser biss li l-apparat li
minnu
twettaq
it-test
kien
konformi.
Kull apparat użat jaf ikollu daqsijiet tal-iskrin differenti b’riżoluzzjonijiet jew konfigurazzjonijiet
differenti għall-wiri tal-kontenut tagħhom. Is-snippet tivverifika li l-kriterji kollha stabbiliti fiddokument ta’ gwida tal-implimentazzjoni jkunu ssodisfati abbażi tar-riżoluzzjoni u/jew ilkonfigurazzjoni tal-apparat partikolari. Din hi r-raġuni għaliex l-awtotest ma jistax jiggarantixxi 100 %
li l-captive portal ikun qed jaħdem kif maħsub għall-apparati konnessi kollha.
Ninkoraġġixxu li l-kumpaniji tal-installazzjoni u l-muniċipalitajiet jittestjaw l-implimentazzjoni tassnippet fuq apparati differenti (kompjuters u smartphones, fil-modalitajiet vertikali u orizzontali).
10.8. Kif għandi nagħmel l-awtotest (self-test modus) deskritt fil-gwida għall-installazzjoni?
Is-self-test modus jista’ jiġi attivat waqt li jkun qed jiġi żviluppat il-portal lokali. Dan jeħtieġ li jiġi
ttestjat fuq apparati differenti b’konfigurazzjonijiet tal-iskrin varji (żgħar, kbar, vertikali, orizzontali)
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ħalli tiġi validata il-modalità tal-wiri proprja tal-identità viżiva. Barra minn hekk, it-test għandu jsir
waqt li jkun hemm konnessjoni diretta man-network WiFi4EU.

Jekk jogħġbok innota d-differenzi fil-konfigurazzjoni, analizza r-“reġistru tal-validazzjoni” u kkorreġi ddisinn tal-captive portal kif iddikjarat fl-istruzzjonijiet tal-“Linji gwida għall-installazzjoni tas-Snippet”
(disponibbli hawnhekk https://hadea.ec.europa.eu/system/files/2021-09/cnect-2017-00250-00-11en-ori-00_0.pdf). Jekk jogħġbok agħti attenzjoni partikolari lit-taqsima 5.6 dwar id-daqs u lpożizzjonament tal-identità viżiva tal-WiFi4EU.
Jekk jogħġbok żgura wkoll li s-self-test modus ikun diżattivat wara t-tlestija sabiex tiġi żgurata lkontinwazzjoni tal-fluss tad-data permezz tas-snippet għas-sistema ta’ monitoraġġ mill-bogħod talKummissjoni Ewropea/ AġenzijaEeżekuttiva (“Linji gwida dwar l-installazzjoni tas-Snippet”, Taqsima
6.4).

Ġdid:
10.9. Is-snippet fil-captive portal jiġbor data personali mill-utenti li jaqbdu ma’ network talWiFi4EU?
Le. Is-snippet fil-captive portal ma jiġbor l-ebda data personali mill-utenti. Dan iservi biss biex jgħodd
l-għadd ta’ utenti ta’ network WiFi4EU.
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