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Dôvody návrhu projektu
A. Zvýšenie dostupnosti rýchleho bezplatného prístupu na
internet na verejných priestranstvách
⇒ Očakávaná lepšia kvalita života, lepšie vnímanie služieb turistického
ruchu, čiastočná alternatíva k nedostupnému/ menej dostupnému
mobilnému internetu;

B. Snaha o maximálnu parametrovú kompatibilitu a
zastupiteľnosť s EU projektom „WiFi4EU“
⇒ Môcť sa s jedným riešením uchádzať o oba zdroje financovania za
pokiaľ možno identických podmienok;

C. Cieľ je zabezpečiť dostatočný objem financovania pre
budovanie pokrytia WiFi na Slovensku
⇒ Aj pre prípad, že po „obnovenom“ štarte (na jeseň) bude v rámci
„WiFi4EU“ úspešných len minimum (5x15) obcí/miest zo Slovenska.

Základné princípy projektu
(1/2)

Oprávnené výdavky:
technológia WiFi (vrátane SW),
routre, switche, firewally,
kabeláž, inštalácia, konfigurácia.
.

KTO?: mestá/obce, v ďalších výzvach aj iné

Neoprávnené výdavky:
prevádzka (napr. pripojenie na
internet).

subjekty.

KDE?: na verejne dostupných miestach (nie je
rozhodujúce vlastníctvo, ale dostupnosť priestoru
verejnosti); maximálne 1 projekt na jednu obec/mesto
(mimo Bratislavského kraja).

KOĽKO?: 15 tis EUR na projekt
(z toho 5% spolufinancovanie zo strany prijímateľa).

AKO?: stanovený maximálny limit finančných
prostriedkov na jeden inštalovaný router
(vychádzajúci z minimálnych počtov AP určených v
projekte WiFi4EU).

Forma podpory: dopytová
výzva, celkový objem
prostriedkov 10 mil. EUR;
Špecifický cieľ 7.1 OPII, zo
zdroja EŠIF.
KO kritérium: ak už v danej
lokalite (konkrétne miesto – park,
kultúrne stredisko) existuje
pokrytie verejne dostupnou WiFi
(viac ako 30%) za porovnateľných
podmienok (prístup, kvalita
pokrytia a služby), nie je možné
poskytnúť financovanie.

Základné princípy projektu (2/2)
Technické parametre

budú deﬁnované výzvou (napr. prístupové
body musia spĺňať minimálne štandard 802.11ac Wave 1 a pracovať v
pásme 2.4GHz aj 5GHz).

Internetová konek3vita v rámci jednej obce (tzn. jednej pokrytej
lokality) musí byť minimálne 30 Mbit/s (na lokalitu, nie na
používateľa).

Monitoring, správa bezpečnos3, správa prístupov

a iné
súčasP manažmentu „HotSpotu“ sú v zodpovednosP žiadateľa v zmysle
relevantných zákonov SR.

Projekt bude realizovaný formou žiados3 o NFP (tzn. nie
poukážková schéma), pričom proces bude v rámci systému ITMS2014+
maximálne zjednodušený a zautomaPzovaný, a pracovníci ÚPPVII ako
aj integrovaná sieť informačno-poradenských cenPer CKO budú
žiadateľom k dispozícii na konzultácie.

Udržateľnosť projektu je 5 rokov (pričom prevádzkové
výdavky sú neoprávnené).

Časový harmonogram
Už zrealizované ak3vity
19.03.2018 – verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosP,
17.04.2018 – predstavenie projektu misii Európskej Komisie v rámci Akčného plánu
pre vidiecke širokopásmové siete,
19.04.2018 – schválenie štúdie uskutočniteľnosP RV prioritnej osi 7 OPII
02.05.2018 – vypracovanie schémy pomoci de minimis ÚPPVII a jej zaslanie na
ProPmonopolný úrad SR
04.05.2018 – schválenie hodnoPacich kritérií Monitorovacím výborom pre OPII

Čo nás čaká
vyriešenie pripomienok a úprav pomoci de minimis s Pro8monopolným
úradom SR
zaslanie návrhu výzvy, vrátane celej dokumentácie na posúdenie a
schvalanie CKO

1/2 júla – predpokladaný termín zverejnenia výzvy

Ďakujem za pozornosť

