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Wifi4EU - deadline om 10 dage: 15.000 EUR til Wifi-hotspot ved at klikke præcist kl. 13 torsdag d.
19. september

Kære EU-koordinatorer,
EU har lige offentliggjort, at de uddeler en ny omgang vouchers på 15.000 EUR til, at kommuner kan opstille gratis Wifi-hotspots under
programmet Wifi4EU.
For at søge om voucheren, skal man logge ind på Wifi4EU-portalen ved at klikke øverst i højre hjørne på denne side:
https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home, og sidde klar ved computeren torsdag d. 19. september, kl. 13.
EU uddeler Wifi4EU-vouchers efter først-til-mølleprincippet, så det er vigtigt, at klikke præcist kl. 13 torsdag d. 19. september.
I sidste runde af uddelinger blev 98% af de tilgængelige vouchers allokeret indenfor de første 60 sekunder.
Registrering på WIfi4EU-portalen er meget simpel, da der alene kræves juridisk dokumentation på en kontaktperson i kommunen og en
juridisk ansvarlig for kommunen. Se mini-guide til registrering på portalen nederst i mailen her.
Chancen for at få støtten er meget høj, da flere kommuner allerede fået og derfor ikke søge igen.
Følgende kommuner i Greater Copenhagen har fået en voucher i 1. eller 2. runde:
Bornholm
Faxe (2. runde)
Fredensborg
Holbæk
Hillerød
Køge (2. runde)
Ringsted
Stevns
Vordingborg
Følgende kommuner (som ikke allerede har fået WiFi4EU voucher) har allerede registreret sig på portalen:
Ishøj
Halsnæs
Helsingør
Høje-Taastrup
Lejre
Odsherred
Slagelse
Man kan kun opstille et gratis wifi-hotspot, hvor det ikke konkurrerer med en privat service, og man skal vælge en hotspot udbyder, der
er godkendt på Wifi4EU-portalen. Der er dog mange, der dækker Danmark, og de kender typisk alt til reglerne for, hvor man må opstille et
hotspot. Typisk kan et hotspot bruges til at give bedre service til turister fra lande uden for EU, eller hvis man vil tilbyde en service, der
kræver mere båndbredde end en normal mobilopkobling kan klare.
Mini-guide - Registrering af kommunen på WIfi4EU-portalen
Den juridisk ansvarlige skal helst være borgmesteren, og det betyder, at man skal finde et byrådsreferat, hvor det nuværende byråd blev
nedsat med den nuværende borgmester, en kopi af borgmesterens pas og hans/hendes underskrift på en formular man downloader fra
portalen. Selve projektet og hvor man vil opstille Wifi-hotspottet, skal man dog først skrive, efter man har fået tildelt en voucher. For at
oprette kommunen skal man først oprette et personligt EU login (https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi), hvorefter man
kan oprette sin kommune på selve Wifi4EU-portalen og uploade den juridiske dokumentation. Det kan være besværligt at ændre
kontaktperson og juridisk ansvarlige person på portalen, så hvis kommunen allerede har oprettet en kontaktperson, bør I gøre en indsats
for at finde vedkommende, i stedet for at prøve at oprette en ny kontaktperson.
Kort om mig
I og med at dette skriv er min første korrespondance med jer EU-koordinatorer, tænker jeg at en lille introduktion er på sin plads, så I
forstår hvorfor I modtager dette fra mig.
Jeg er jeres nye mand i Bruxelles med ansvar for ”det digitale”. Dvs. at Greater Copenhagen EU Office med mig har ansat en person i
projektudviklingsteamet til eksplicit at have fokus på (bl.a.) digitalisering/IKT. Dette vil yderligere sige, at I – eller jeres kollegaer med
særlig interesse indenfor området – kan rette henvendelse til mig med spørgsmål om projektmuligheder eller lignende.
Jeg ville gerne have hilst på jer på netværksmødet d. 4. oktober, men er desværre forhindret i at deltage. Derfor håber jeg på at få talt
med jer og jeres kollegaer med interesse indenfor ”mine” områder – jeg dækker også fødevarer og bioøkonomi – ved anden lejlighed,
snarest muligt. I er selvsagt altid velkomne til at tage fat i mig for en introduktion eller en drøftelse om noget specifikt.
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