WiFi4EU: WiFi-verkkojen asentajayritykset
WiFi4EU-hankkeella luodaan tuhansia ilmaisia WiFi-yhteyspisteitä kuntien julkisille paikoille kaikkialla
EU:ssa. Kuuluuko WiFi-verkkojen asentaminen yrityksesi toimialaan? Haluatko tietää lisää WiFi4EUhankkeesta ja sen teknisistä yksityiskohdista? Lue seuraavasta lisää.

Mikä on WiFi4EU ja miten se toimii?
WiFi4EU on Euroopan unionin hanke, jossa annetaan kunnille rahoitusta WiFi-yhteyspisteiden laite- ja
asennuskustannuksia varten. Rahoituksen määrä on 15 000 euroa. Rahoitusta saavat kunnat
määrittelevät ”julkisen elämän keskukset”, joihin WiFi4EU-verkot asennetaan. Niitä voidaan asentaa
julkisiin sisä- ja ulkotiloihin (kunnantalot, terveyskeskukset, aukiot, jalankulkukadut jne.), joissa
vastaavaa ilmaista WiFi-verkkoa ei vielä ole.
Kunnat saavat rahoituksen maksusetelinä, jonka ne siirtävät WiFi-asennuksesta vastaavalle
yritykselle.
Rahoitusta saavat kunnat voivat vapaasti määritellä ja hankkia paikalliset WiFi-laitteistonsa voimassa
olevien hankintasääntöjen mukaisesti. Niillä on käytettävissään luettelo alueellaan toimivista
rekisteröityneistä WiFi-yrityksistä.

Rekisteröityminen portaaliin
Kun kunnan rahoitushakemus on hyväksytty, sillä on 18 kuukautta aikaa hoitaa WiFi4EU-verkon
asennus. Ensimmäiseksi kunnan on käynnistettävä hankintamenettely WiFi-yrityksen löytämiseksi.
WiFi-yritysten on rekisteröidyttävä verkkoportaaliin voidakseen lunastaa Euroopan komission
rahoittaman maksusetelin.

WiFi-yrityksen rekisteröityminen
WiFi-asennuksista vastaavat yritykset voivat rekisteröityä WiFi4EU-portaaliin tähän tarkoitetussa
portaalin osiossa. Yrityksiä pyydetään antamaan:
yritystä koskevat tiedot
tiedot maantieteellisestä alueesta (maat tai alueet), jolla yritys toimii
yhteyshenkilön tiedot.
Siirry WiFi4EU-portaaliin

WiFi-yritysten rekisteröityminen WiFi4EU-portaaliin on välttämätöntä maksusetelien lunastamista
varten.

Tekniset eritelmät
WiFi4EU-verkkojen tekniset eritelmät on esitetty Usein kysyttyä -osion kysymyksessä 27. Tarkempia
tietoja on hakuilmoituksessa ja avustussopimuksen mallissa. Niissä määritellään sisä- ja ulkotilojen
liityntäpisteiden vähimmäismäärä ja kunkin liityntäpisteen tekniset ominaisuudet. Täydellinen
eritelmä on esitetty hakuilmoituksen kohdassa 6.2.2.

Maksumenettely
Euroopan komissio maksaa 15 000 euron maksusetelin suoraan WiFi-yritykselle 60 päivän kuluessa.
Maksu suoritetaan pankkisiirtona sen jälkeen, kun Euroopan komissio on varmistanut, että WiFi4EUverkko on toiminnassa. Portaali on ainoa paikka, jossa asennuksista vastaavat yritykset ja kunnat
voivat tehdä ilmoituksia WiFi-verkon asentamisesta ja toimintavalmiuteen saattamisesta. Kun
komissio on tarkastanut tiedot, se maksaa summan suoraan asennusyritykselle. Kunta maksaa
asennusyritykselle maksusetelin arvon mahdollisesti ylittävän määrän.
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PRESS RELEASE | 15 May 2019
WiFi4EU: Commission unveils ﬁnal results of the
second call for applications

The European Commission announced the results
of the second WiFi4EU call for proposals, which ran
from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive
vouchers each worth €15,000 to cover the cost of

installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including
town halls, public libraries, museums, public parks
or squares. The total budget for this call was €51
million and applications came from all the
countries taking part in the programme, namely
EU Member States, Iceland and Norway.
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will beneﬁt from the WiFi4EU programme?
How to apply for WiFi4EU? Are there any speciﬁc
conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: registration opens for EU ﬁnancing of
free wireless internet hotspots in public spaces

The European Commission has launched the
WiFi4EU web portal. As of now, municipalities all
over Europe are invited to register their details
ahead of the ﬁrst call for projects in mid-May, for
the chance to beneﬁt from EU ﬁnancing to build
free public wireless internet hotspots.
PRESS RELEASE | 02 June 2017
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the
Commission reached a political agreement on the
WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.
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WiFi4EU | Ilmainen Wi-Fi eurooppalaisille

WiFi4EU on EU:n aloite, jolla halutaan tarjota kansalaisille ilmainen WiFi-yhteys julkisilla paikoilla,
kuten puistoissa, aukioilla, julkisissa rakennuksissa, kirjastoissa, terveyskeskuksissa ja museoissa
kaikkialla Euroopassa.
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WiFi4EU: Kansalaiset

Euroopan unionissa sijaitsevien kuntien asukkaat ja vierailijat voivat pian saada ilmaisen WiFiyhteyden julkisilla paikoilla WiFi4EU-järjestelmän ansiosta. Kunnat voivat hakea Euroopan komission
tarjoamaa rahoitusta WiFi-laitteiden asentamiseen.
Wiﬁ4EU: Kunnat

WiFi4EU-rahoitus on tarkoitettu Euroopan unionissa sijaitseville kunnille. Maksusetelin muodossa
annettavan rahoituksen arvo on 15 000 euroa, ja se on käytettävä julkisen ja ilmaisen
verkkoyhteyden asentamiseen.
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