WiFi pre Teba
(WiFi4SK)

Verejné prerokovanie projektu
Bratislava, 19.3.2018, v3.0

Agenda

1. Dôvody návrhu projektu
2. Základné princípy projektu
3. Ukážka žiadosti o NFP v systéme ITMS2
4. Časový plán projektu
5. Otázky a odpovede
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1. Dôvody návrhu projektu
1. Zvýšenie dostupnosti rýchleho prístupu na internet na verejných priestranstvách
Očakávaná lepšia kvalita života, lepšie vnímanie služieb turistického ruchu, čiastočná
alternatíva k nedostupnému/ menej dostupnému mobilnému internetu;

2. Inšpirácia projektom „WiFi4EU“
Snaha o maximálnu parametrovú kompatibilitu a zastupiteľnosť s týmto projektom (môcť
sa s jedným riešením uchádzať o oba zdroje financovania);

3. Cieľ je zabezpečiť dostatočný objem financovania pre budovanie pokrytia WiFi na
Slovensku
Aj pre prípad, že bude v rámci „WiFi4EU“ úspešných minimum (5x15) obcí/miest na
Slovensku.
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2. Základné princípy projektu 1/4
1. Čo plánujeme podporiť: vybudovanie voľne dostupného (=zadarmo pre
používateľov) pokrytia WiFi;
2. Koho plánujeme podporiť: mestá/ obce, združenia miest a obcí;

3. Kde to plánujeme podporiť: na verejne dostupných priestranstvách (=nie je
rozhodujúce vlastníctvo ale dostupnosť priestoru verejnosti); maximálne 1 projekt
na 1 katastrálne územie;
4. Koľko plánujeme podporiť: 15 tis EUR per katastrálne územie v (z toho 5%
spolufinancovanie zo strany prijímateľa);
5. Oprávnené výdavky: technológia WiFi, potrebné routre, firewally, kabeláž, stavebné
úpravy, inštalácia, neoprávnené výdavky: prevádzka (napr. pripojenie na internet);
6. Forma podpory: dopytová výzva, celkový objem prostriedkov 10m EUR; Š.C.: 7.1;
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2. Základné princípy projektu 2/4
7. Počet prístupových bodov ani iných komponentov riešenia v rámci 1 projektu
nebude obmedzený inak ako výškou finančných prostriedkov (resp. žiadateľ si musí
financovanie nad rámec NFP získať z iných zdrojov);
8. V rámci 1 katastrálneho územia je možné financovať maximálne 1 projekt pokrytia
(tzn. 1x 15tis EUR);
9. KO kritérium: ak už v danej lokalite (myslíme tým konkrétne miesto – park, kultúrne
stredisko) existuje pokrytie voľnou WiFi za obdobných podmienok (prístup, kvalita
pokrytia a služby) nie je možné poskytnúť financovanie;
10. Prístupové body musia spĺňať minimálne štandard 802.11ac Wave 1 a pracovať v
pásme 2.4GHz aj 5GHz;
11. Internetová konektivita v rámci jedného katastrálneho územia (tzn. jednej pokrytej
lokality) musí byť minimálne 30Mbit/s (per lokalita, nie per používateľ);
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2. Základné princípy projektu 3/4
12. Monitoring, správa bezpečnosti, správa prístupov a iné súčasti manažmentu
„hotspotu“ nebudú zo strany štátu zabezpečené, tzn. je v zodpovednosti žiadateľa
zabezpečiť si tieto funkcionality v zmysle relevantných zákonov SR s využitím
financovania (príspevok 15tis EUR alebo vlastné financovanie podľa formy
realizácie);

13. Projekt bude realizovaný formou žiadosti o NFP (tzn. nie poukážková schéma),
pričom proces bude v rámci systému ITMS maximálne zjednodušený a
zautomatizovaný, a pracovníci ÚPPVII ako aj integrovaná sieť informačno
poradenských centier CKO budú žiadateľom k dispozícii na konzultácie;
14. K projektu ÚPPVII zriadi informačnú podstránku v rámci www.vicepremier.gov.sk a
www.informatizácia.sk ;

15. Udržateľnosť projektu je 5 rokov;
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2. Základné princípy projektu 4/4
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3. Ukážka žiadosti o NFP v systéme ITMS2
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4. Predbežný časový plán projektu

Prerokovanie na RV OP II PO7:

4/2018 (9.4.2018)

Predpokladaný termín schválenia výzvy CKO:

5/2018

Zverejnenie výzvy:

5/2018
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5. Hlavné pripomienky k ŠU
1. SSID siete
zmenené z jednotného „WiFi4SK“ na „WiFi4SK+dodatok“ na základe pripomienky UPREKaPS o
podmienkach daných VPR – 35/2012 aby každý AP bol jednoznačne identifikovateľný.;

2. Minimálne požiadavky na technológiu (802.11ac Wave 1, podporovať 802.1x.) dané
WiFi4EU
očakávané sú podrobnejšie špecifikácie, ktoré budú prebrané aj do WiFi4SK

3. Návrhy na určenie minimálnych kritérií pre overovanie užívateľov, content filtering,
prevádzku siete
poskytovateľ NFP žiadnym spôsobom nenesie zodpovednosť za splnenie všetkých
legislatívnych požiadaviek, v ŠU sú uvedené len odporúčania, ktoré prijímateľ NFP zadefinuje
so svojim dodávateľom (napr. max. limit prenesených dát) podľa lokálnej situácie

4. Návrhy na centrálny monitoring a autentifikáciu užívateľov (možná „Alternatíva C.“)
vlastné centrálne riešenie nebolo alternatívou z dôvodov časových (min. 1-2 roky) a
oprávnenosti vynaloženia prostriedkov (existencia rovnakého riešenia pre WiFi4EU)
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Ďakujeme za pozornosť, pripomienky a
spätnú väzbu
peter.helexa@vicepremier.gov.sk
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