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TITLUL CERERII DE CANDIDATURĂ: “Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale: WiFi4EU”
PROGRAM: MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (MIE) 2014 -2020
REFERINTĂ: WiFi4EU-2017-1
DOMENII: acces liber la internet, dezvoltarea comunităților locale, digitalizare
BUGET/SUMĂ ACORDATĂ PE
PROIECT

TERMENUL-LIMITĂ PENTRU
DEPUNEREA
APLICAȚIILOR

17.745.000 €
Valoarea fiecărui bon
valoric care urmează să
fie alocat este de 15.000€.

15 iunie 2018
(ora 17.00 la Bruxelles)

BENEFICIARI

ELIGIBILITATE
ȚĂRI/REGIUNI

candidaturile pot fi depuse numai de o
municipalitate sau de o asociație formată din
municipalități (în numele unor municipalități);
doar municipalitățile în mod individual pot
beneficia de bonurile valorice.

Context, obiective:
Baza legală a prezentei cereri de propuneri de candidaturi este Propunere de
Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor
(UE) nr. 1316/2013 și (UE) nr. 283/2014 în ceea ce privește promovarea conectivității la
internet în comunitățile locale:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0589&from=EN
Prin stimularea integrării cu serviciile publice actuale, această intervenție va promova
creșterea interesului cetățenilor pentru serviciile de internet de mare capacitate și, prin
urmare, va aduce o contribuție semnificativă atât la adoptarea serviciilor în bandă largă,
cât și la dezvoltarea infrastructurii publice. Conectivitatea fără fir locală accesibilă în
mod gratuit în locurile aglomerate unde se reunesc multe persoane așteptând
următoarea etapă din agenda lor cotidiană poate aduce o valoare adăugată
semnificativă prin faptul că permite transformarea timpului neproductiv și de tranzit într-o
experiență productivă, relaxantă sau informativă.
5 astfel de cereri vor fi deschise până în 2020.
Măsura propusă prevede un mecanism simplu de finanțare pentru instalarea de puncte
de acces fără fir locale.
Bonurile valorice se vor acorda conform principiului „primul venit, primul servit”, pe
baza mărcii temporale a depunerii cu succes a candidaturii, înregistrată pe portalul
WiFi4EU. În plus, pentru a se asigura o distribuție geografică echilibrată a finanțării, în
procesul de selecție a candidaturilor se vor utiliza următoarele criterii:
1. în cadrul prezentei cereri de candidaturi va fi alocat un număr de minimum 15 bonuri
valorice per stat membru și țară din SEE (Islanda și Norvegia), cu condiția primirii unui
număr suficient de candidaturi din partea acestor țări;
2. pentru fiecare stat membru și țară din SEE va fi atribuit un număr total de bonuri

statele membre ale
UE, Norvegia și
Islanda

Informații suplimentare:
- Pentru a garanta natura
specifică a intervenției și
pentru a realiza beneficii
publice maxime, finanțarea va
fi limitată la situațiile în care
nu există puncte de acces
gratuit publice sau private
care să ofere un acces de
foarte mare viteză în bandă
largă.
- În cadrul prezentei cereri de
propuneri se anticipează
acordarea
unui
număr
orientativ de 1.183 de bonuri
valorice.
- Există 5 criterii de atribuire:
1. Cererea sa fie depusă
electronic, prin portalul:
wifi4eu;
2. Cererile trebuie depuse
utilizând
un
login
european atribuit pentru
identificarea
municipalității respective;
3. Cererile
trebuie
să
cuprindă 2 documente
încărcate pe portalul
amintit mai sus, respectiv
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valorice care nu ar trebui să depășească 8 % din bugetul cererii de candidaturi.
Sursă de informare şi documentație:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
Instituție responsabilă:
Comisia Europeană, Direcția Generală Rețele de Comunicații, Conținut și Tehnologie
Întrebările privind prezenta cerere de candidaturi pot fi trimise serviciului de asistență la
adresa: https://www.wifi4eu.eu/

un formular de aprobare
a participării și o copie de
numire a reprezentantului
legal care actionează în
numele municipalității;
4. Cererea
trebuie
să
respecte termenul-limită
pentru
depunerea
candidaturilor;
5. Candidaturile
vor
fi
acceptate numai dacă
documentele
solicitate
mai sus sunt lizibile și
complete.
- Fiecare beneficiar poate primi
un singur bon valoric pe
întreaga durată a inițiativei.
- Durata acțiunii este de
maximum 18 luni.

