Fra:
Sendt:
Til:

Cc:
Emne:

Lars Rachlitz
16. marts 2020 15:15
ikp@albertslund.dk; nihj@kl.dk; rcw@albertslund.dk; mesn@alleroed.dk; mebj@balk.dk;
cpi@balk.dk; Niels Chresten Andersen; evgot@brondby.dk; ulbru@brondby.dk;
amalies@dragoer.dk; Jane.Mortensen@egekom.dk; merm@fredensborg.dk;
cacl02@frederiksberg.dk; ariis@frederikssund.dk; pro@furesoe.dk; BOS@Gentofte.dk;
csftbl@gladsaxe.dk; tomkro@gladsaxe.dk; FRELUD@gladsaxe.dk; magree@gladsaxe.dk;
Nicolaj.Droschler@glostrup.dk; mnewt@gribskov.dk; rikkh@halsnaes.dk; rha11@helsingor.dk;
Birgitte.Steenstrup.Berchtold@herlev.dk; jomes@hillerod.dk; mibr@hillerod.dk; tfx@hvidovre.dk;
har@hvidovre.dk; TokeSu@htk.dk; LarsDy@htk.dk; loc@horsholm.dk; laban@ishoj.dk;
hansch@tmf.kk.dk; pkr@okf.kk.dk; HB2G@suf.kk.dk; NINKR@ltk.dk; ensi@rudersdal.dk;
cn18656@rk.dk; cn21262@rk.dk; AVA.OF@TAARNBY.DK; cas.of@taarnby.dk;
jir@vallensbaek.dk; hlg@faxekommune.dk; raadhus@greve.dk; fd@guldborgsund.dk;
atg@guldborgsund.dk; jogru@holb.dk; chjen@holb.dk; tage.svendsen@kalundborg.dk;
jens.abildlund@koege.dk; bjhe@lejre.dk; henmad@lolland.dk; clpe@lolland.dk;
jakan@naestved.dk; jahni@odsherred.dk; Sussi Friis (RH Ekstern Kontaktperson);
BKW@ringsted.dk; Mariakn@roskilde.dk; siske@slagelse.dk; mbs@solrod.dk; JEBJ@kl.dk;
ahaa@solrod.dk; lbc@soroe.dk; JakobSpl@stevns.dk; sops@vordingborg.dk; Ebbe Mosbæk
Rasmussen; Mette Mouritsen; ptal@regionsjaelland.dk; Dorthe Skovrød Christensen; nihj@kl.dk;
rcw@albertslund.dk; JEBJ@kl.dk; ahaa@solrod.dk
Rasmus Mørk; Birgitte Wederking
Opdatering: DEADLINE UDSKUDT. SV: Ny Wifi4EU - deadline d. 18. marts: 15.000 EUR til
Wifi-hotspots i kommuner

Kære alle,
Som så meget andet i disse tider, er deadline for ansøgning til fjerde og sidste runde WiFi4EU blevet udskudt pga. Covid-19/Corona.
Se mere her: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/urgent-updates-wifi4eu.
Vi opdaterer jer, lige så snart der er meldt en ny deadline ud.
Med venlig hilsen / Sincerely
LARS RACHLITZ
EU ADVISER
LAR@CPHOFFICE.EU
+32 (0) 471 91 08 06 / +45 38 66 55 88
GREATER COPENHAGEN EU OFFICE
RUE DU LUXEMBOURG 3 / B-1000 BRUSSELS
+45 45 11 02 98 / WWW.CPHOFFICE.EU / @GCPHEU

Fra: Lars Rachlitz
Sendt: 9. marts 2020 09:32
Til: 'ikp@albertslund.dk' <ikp@albertslund.dk>; 'nihj@kl.dk' <nihj@kl.dk>; 'rcw@albertslund.dk' <rcw@albertslund.dk>; 'mesn@alleroed.dk'
<mesn@alleroed.dk>; 'mebj@balk.dk' <mebj@balk.dk>; 'cpi@balk.dk' <cpi@balk.dk>; 'niels.chresten.andersen@brk.dk'
<niels.chresten.andersen@brk.dk>; 'evgot@brondby.dk' <evgot@brondby.dk>; 'ulbru@brondby.dk' <ulbru@brondby.dk>; 'amalies@dragoer.dk'
<amalies@dragoer.dk>; 'Jane.Mortensen@egekom.dk' <Jane.Mortensen@egekom.dk>; 'merm@fredensborg.dk' <merm@fredensborg.dk>;
'cacl02@frederiksberg.dk' <cacl02@frederiksberg.dk>; 'ariis@frederikssund.dk' <ariis@frederikssund.dk>; 'pro@furesoe.dk' <pro@furesoe.dk>;
'BOS@Gentofte.dk' <BOS@Gentofte.dk>; 'csftbl@gladsaxe.dk' <csftbl@gladsaxe.dk>; 'tomkro@gladsaxe.dk' <tomkro@gladsaxe.dk>;
'FRELUD@gladsaxe.dk' <FRELUD@gladsaxe.dk>; 'magree@gladsaxe.dk' <magree@gladsaxe.dk>; 'Nicolaj.Droschler@glostrup.dk'
<Nicolaj.Droschler@glostrup.dk>; 'mnewt@gribskov.dk' <mnewt@gribskov.dk>; 'rikkh@halsnaes.dk' <rikkh@halsnaes.dk>; 'rha11@helsingor.dk'
<rha11@helsingor.dk>; 'Birgitte.Steenstrup.Berchtold@herlev.dk' <Birgitte.Steenstrup.Berchtold@herlev.dk>; 'jomes@hillerod.dk'
<jomes@hillerod.dk>; 'mibr@hillerod.dk' <mibr@hillerod.dk>; 'tfx@hvidovre.dk' <tfx@hvidovre.dk>; 'har@hvidovre.dk' <har@hvidovre.dk>;
'TokeSu@htk.dk' <TokeSu@htk.dk>; 'LarsDy@htk.dk' <LarsDy@htk.dk>; 'loc@horsholm.dk' <loc@horsholm.dk>; 'laban@ishoj.dk' <laban@ishoj.dk>;
'hansch@tmf.kk.dk' <hansch@tmf.kk.dk>; 'pkr@okf.kk.dk' <pkr@okf.kk.dk>; 'HB2G@suf.kk.dk' <HB2G@suf.kk.dk>; 'NINKR@ltk.dk' <NINKR@ltk.dk>;
'ensi@rudersdal.dk' <ensi@rudersdal.dk>; 'cn18656@rk.dk' <cn18656@rk.dk>; 'cn21262@rk.dk' <cn21262@rk.dk>; 'AVA.OF@TAARNBY.DK'
<AVA.OF@TAARNBY.DK>; 'cas.of@taarnby.dk' <cas.of@taarnby.dk>; 'jir@vallensbaek.dk' <jir@vallensbaek.dk>; 'hlg@faxekommune.dk'
<hlg@faxekommune.dk>; 'raadhus@greve.dk' <raadhus@greve.dk>; 'fd@guldborgsund.dk' <fd@guldborgsund.dk>; 'atg@guldborgsund.dk'
<atg@guldborgsund.dk>; 'jogru@holb.dk' <jogru@holb.dk>; 'chjen@holb.dk' <chjen@holb.dk>; 'tage.svendsen@kalundborg.dk'
<tage.svendsen@kalundborg.dk>; 'jens.abildlund@koege.dk' <jens.abildlund@koege.dk>; 'bjhe@lejre.dk' <bjhe@lejre.dk>; 'henmad@lolland.dk'
<henmad@lolland.dk>; 'clpe@lolland.dk' <clpe@lolland.dk>; 'jakan@naestved.dk' <jakan@naestved.dk>; 'jahni@odsherred.dk'
<jahni@odsherred.dk>; Sussi Friis (RH Ekstern Kontaktperson) <sufr@odsherred.dk>; 'BKW@ringsted.dk' <BKW@ringsted.dk>; 'Mariakn@roskilde.dk'
<Mariakn@roskilde.dk>; 'siske@slagelse.dk' <siske@slagelse.dk>; 'mbs@solrod.dk' <mbs@solrod.dk>; 'JEBJ@kl.dk' <JEBJ@kl.dk>; 'ahaa@solrod.dk'
<ahaa@solrod.dk>; 'lbc@soroe.dk' <lbc@soroe.dk>; 'JakobSpl@stevns.dk' <JakobSpl@stevns.dk>; 'sops@vordingborg.dk' <sops@vordingborg.dk>;
'ebra@regionh.dk' <ebra@regionh.dk>; Mette Mouritsen <mette.mouritsen.04@regionh.dk>; 'ptal@regionsjaelland.dk' <ptal@regionsjaelland.dk>;
'Dorthe Skovrød Christensen' <dorchr@regionsjaelland.dk>; 'nihj@kl.dk' <nihj@kl.dk>; 'rcw@albertslund.dk' <rcw@albertslund.dk>; 'JEBJ@kl.dk'
<JEBJ@kl.dk>; 'ahaa@solrod.dk' <ahaa@solrod.dk>

Cc: Rasmus Mørk <ram@cphoffice.eu>; Birgitte Wederking <bw@cphoffice.eu>
Emne: Ny Wifi4EU - deadline d. 18. marts: 15.000 EUR til Wifi-hotspots i kommuner
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 tirsdag d. 17. marts kl. 13, hvor ansøgningsrunden åbner.
EU uddeler Wifi4EU-vouchers efter først-til-mølleprincippet, så det er vigtigt at være klar ved computeren, når indkaldelsen
åbner. I forrige 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 har fået og derfor ikke kan søge igen.
Følgende kommuner i Greater Copenhagen har fået en voucher i 1., 2. eller 3. runde (dette er 4. runde):
Bornholm
Faxe
Fredensborg
Holbæk
Hillerød
Køge
Ringsted
Stevns
Vordingborg
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.
Med venlig hilsen
LARS RACHLITZ
EU ADVISER
LAR@CPHOFFICE.EU
+32 (0) 471 91 08 06 / +45 38 66 55 88
GREATER COPENHAGEN EU OFFICE
RUE DU LUXEMBOURG 3 / B-1000 BRUSSELS
+45 45 11 02 98 / WWW.CPHOFFICE.EU / @GCPHEU

Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt dine rettigheder på vores hjemmeside:
www.regionh.dk/persondatapolitik

