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MOCIÓ PER DEMANAR FINANÇAMENT EUROPEU PER LA INSTAL·LACIÓ
DE WIFI EN ESPAIS PÚBLICS
ANTECEDENTS
La iniciativa Wifi4EU ofereix bons per un valor de 15.000 euros als municipis que instal·lin wifi en els seus espais
públics, com ara biblioteques, museus, parcs o places.
Els municipis poden fer servir els bons Wifi4EU per instal·lar wifi gratuït als espais públics de les seves viles. Només
n’han d’assumir els costos de manteniment.
Les xarxes Wifi4EU seran gratuïtes, no inclouran publicitat i no recaptaran dades personals. Ara bé, només es
finançaran les xarxes que no dupliquin cap oferta pública o privada gratuïta ja existent de qualitat similar en el
mateix espai.
COM DEMANAR ELS BONS Wifi4EU
Inscripció: els municipis han d’apuntar-se al web https://www.wifi4eu.eu/#/home a partir del 20 de març del 2018.
Sol·licitud: la primera convocatòria de propostes s’obrirà a mitjans del mes de maig del 2018 i els municipis que
s’hi hagin apuntat podran rebre un primer lot de 1000 bons Wifi4EU, d’un valor de 15.000 euros cadascun, que es
concediran per ordre de presentació de les sol·licituds.
Des del dia 20 de març els municipis ja poden inscriure’s a la web www.WiFi4EU.eu i, en data 15 de maig de 2018 a les
13 hores es podrà presentar la sol·licitud. Cal tenir en compte que només els municipis que s’hagin inscrit prèviament
podran presentar sol·licitud de participació en data 15 de maig. Per tant, és molt important que es realitzi la inscripció
prèvia per poder presentar la sol·licitud el dia 15 de maig en el moment d’obertura de la convocatòria, ja que els
municipis se seleccionaran per ordre de presentació de sol·licituds (no de les inscripcions), en funció de la data i
la hora.
Enllaços on podeu trobar la informació detallada:
http://www.acm.cat/actualitat/wifi4eu-sobre-el-termini-dinscripcio-rebre-financament-de-la-ue-installar-wifi-en-els
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/wifi4eu-preguntas-y-respuestas
https://www.wifi4eu.eu/#/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans

Per tot això, proposem elevar al Ple els següents

ACORDS:
Primer. Fer la inscripció a la web per tal que el 15 de maig puguem fer la sol·licitud per a la instal·lació
d’una xarxa pública de WI-FI a la ciutat de Berga.
Segon. Definir a quin lloc instal·larem la xarxa gratuïta wi-fi

Berga, 3 d’abril de 2018

