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WiFi pre Teba vs. WiFi4EU

WiFi4EU

WiFi pre Teba

• Iniciatíva EÚ
• Poukážková schéma pre obce,
resp. združenia obcí
• Voucher v hodnote 15 000 eur
• Prvá výzva ohlásená na máj
2018 – neúspešná (bolo v nej
zaregistrovaných približne 400
obcí zo Slovenska)
• Nová výzva by mala byť
vyhlásená na jeseň 2018
• Priamo manažované EK pre
celú EÚ
• Jednotné online riešenie
• Obmedzený počet obcí

• Dopytovo-orientovaná výzva
vytvorená na základe iniciatívy
WiFi4EU
• Podmienky sú čo najviac
podobné WiFi4EU
• Výzva vyhlásená v júli 2018
• Oprávnení žiadatelia – obce,
mestá a mestské časti mesta
Košice (v neskorších fázach
možno aj iné subjekty)
• Oprávnené náklady vo výške
15 000 eur na jeden projekt
• Alokácia 10 000 000 eur z EFRR
postačujúca pre vyše 750 obcí
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WiFi pre Teba - výzva

Dopytová výzva - Výzva č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na
podporu „WIFI pre Teba“
1. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadostí o NFP
a) výzva zverejnená dňa 30.07.2018 na:
http://www.informatizacia.sk/Aktu%C3%A1lne%20v%C3%BDzvy/26920s
b) uzavretie výzvy
• v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
• alebo na základe rozhodnutia SO OPII

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 1
13.11.2018

Termín uzavretia
hodnotiaceho kola 2

Termín uzavretia hodnotiaceho
kola n

13.02.2019

v intervale 3 mesiacov od termínu
uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho
kola
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WiFi pre Teba - výzva

•

•

oprávnený žiadateľ = obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) mimo
Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb.
o meste Košice)
žiadateľ môže predložiť ŽoNFP na SO OPII kedykoľvek počas trvania výzvy

•

SO OPII má právo počas trvania výzvy:
a) aktualizovať termíny uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl alebo
b) upraviť interval pre uzavretie hodnotiacich kôl

•

vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od termínu uzavretia
príslušného hodnotiaceho kola

Základný právny rámec pre vypracovanie výzvy – zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
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WiFi pre Teba - výzva

2. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu
Alokácia na výzvu za zdroj EÚ

=

10 000 000 EUR

3. Financovanie projektu

Financovanie projektu
85 % zdroj EÚ

10 % štátny rozpočet

5 % žiadateľ
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WiFi pre Teba – zjednodušenie podmienok poskytnutia príspevku

Zjednodušenie podmienok poskytnutia príspevku pre žiadateľov
•
•
•
•
•

vypracovaný vzorový formulár Žiadosti o NFP
vypracované vzorové súťažné podklady
minimalizovali sme počet príloh, ktoré je povinný žiadateľ predložiť pri
predložení Žiadosti o NFP
jedna hlavná aktivita projektu
jeden merateľný ukazovateľ projektu

Kritériá pre výber projektov
•
•

hodnotiace kritériá schválené Monitorovacím výborom OPII
všetky hodnotiace kritériá sú vylučovacie
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WiFi pre Teba - výdavky

Oprávnenosť výdavkov
• oprávnené výdavky - prístupový bod (interný, resp. externý) v sebe zahŕňa všetky
náklady, ktoré sú nevyhnutné k obstaraniu HW, SW, licencií, inštalácii a konfigurácii
prístupového bodu

Externý AP = 1 500 EUR

Cenový limit
Interný AP =1 000 EUR
• neoprávnenými výdavkami sú napr.:
a) výdavky na zavedenie internetového pripojenia
b) mesačné výdavky za internet
c) podporné aktivity (riadenie projektu a publicita sú neoprávnené výdavky a
minimálny rozsah podporných aktivít v zmysle Manuálu pre informovanie a
komunikáciu je prijímateľ povinný hradiť z vlastných zdrojov)
d) všetky výdavky slúžiace na prevádzku riešenia počas doby udržateľnosti projektu (5
rokov)
• výdavky na projektovú dokumentáciu je možné rozpočítať medzi cenu jednotlivých AP
• výdavky za pokládku optického kábla – oprávnené iba v prípade, ak ide o prepojenie
jednotlivých hotspotov, resp. AP - sumu je potrebné pomerne rozpočítať medzi jednotlivé
AP
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WiFi pre Teba – verejné obstarávanie

Podmienka oprávnenosti z hľadiska VO na hlavné aktivity projektu
Obstarávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZVO – zákazky, ktorých PHZ
bez DPH je nižšia ako 15 000 EUR

• žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia ŽoNFP začaté VO
• pod začatím verejného obstarávania (pre takéto zákazky) sa rozumie
oslovenie minimálne troch potenciálnych záujemcov:
a)
b)
c)

e-mailom – zaslanie e-mailu záujemcom = začatie verejného obstarávania
poštou, napr. zaslanie žiadosti o predloženie ponúk listom = začatie verejného obstarávania
zverejnenie žiadosti o predloženie ponúk na webovom sídle obce = začatie verejného obstarávania

• na splnenie podmienky poskytnutia príspevku bude postačujúce predložiť
ako dôkaz zaslaný e-mail, list alebo printscreen obrazovky z webového sídla
obce, z ktorého bude jednoznačne vyplývať, že žiadateľ začal verejné
obstarávanie
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WiFi pre Teba

Ďalšie podmienky, resp. odporúčania
• Jeden hotspot je tvorený viacerými AP.
• Minimálna rýchlosť 30 Mbit/s na jeden hotspot.
• Odporúčame zaviesť limit na sťahovanie dát.
• Predĺžená záruka na zariadenia – je možné ju od dodávateľa žiadať, avšak
tieto výdavky musia byť jednoznačne oddelené od výdavkov na obstaranie,
nakoľko výdavky na prevádzku sú neoprávneným výdavkom.
• Žiadatelia musia zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu piatich rokov
po ukončení realizácie projektu a vyčleniť dostatočné finančné prostriedky
vo svojich rozpočtoch na prevádzku a servis riešenia.
• Ak obec má zazmluvneného poskytovateľa internetových služieb - zmluvu
je možné dodatkovať za podmienok stanovených v § 18 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní alebo na vybudovanú
infraštruktúru z projektu „WiFi pre Teba“ obstarať nového poskytovateľa
služieb internetu.
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WiFi pre Teba

Ďalšie podmienky, resp. odporúčania
• Technické parametre riešenia definované v prílohe č. 9 výzvy sú minimálne
technické parametre, ktoré musí spĺňať prístupový bod. Minimálne
technické parametre vychádzajú z podmienok definovaných Európskou
komisiou v rámci WiFi4EU. Konkrétne kritériá 1 – 9 sú názvy protokolov,
ktoré musí spĺňať prístupový bod.
• Spôsob stanovenia technických požiadaviek a cenových limitov bol
približne dvojročný proces prieskumu trhu celej EÚ. Vzhľadom na to, že
cenový limit je dostatočný, má ÚPPVII za to, že nebude problém sa
technologickým požiadavkám prispôsobiť aj na Slovensku, nakoľko celkové
náklady na budovane riešenia by nemali byt vyššie ako v iných členských
štátoch EÚ.
• Obec, resp. mesto musí zabezpečiť na vybudovaných prístupových bodoch
plnú funkčnosť počas realizácie projektu a zároveň v rámci udržateľnosti
projektu.
• Cenové limity a technické požiadavky na zariadenia sú zámerne zhodné s
projektom WiFi4EU. Dôvodom je vzájomná zastupiteľnosť týchto dvoch
zdrojov financovania.
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WiFi pre Teba

Ďalšie podmienky, resp. odporúčania
• Simulácia WiFi pokrytia v plánovanom priestore pokrytia – v čase
predloženia ŽoNFP postačuje čestné vyhlásenie obce a vyplnenie bodu 78
ŽoNFP podľa vzoru. Simuláciu WiFi pokrytia je potrebné predložiť
najneskôr v čase prvej ŽoP (simulácia bude súčasťou dodávky od
dodávateľa).
• Umiestnenie prístupových bodov - prístupové body WiFi môžu byť
umiestnené na verejných priestranstvách v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
ako aj na iných miestach, resp. v budovách, ktoré sú verejnosti prístupné
bez obmedzenia (tzn. neplatí sa vstupné, nie je potrebné špeciálne
povolenie a pod.). To nebráni tomu, aby sa tieto budovy, resp. priestranstvá
zatvárali napr. v nočných hodinách z dôvodu bezpečnosti, z prevádzkových
dôvodov, resp. majú stanovené úradné /otváracie hodiny.
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Ďakujem
za pozornosť

po7opii@vicepremier.gov.sk
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