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Varalise kohustuse võtmine
Meede „Internetiühenduse edendamine kohalikes kogukondades: WiFi4EU“ on Euroopa Komisjoni
algatus, mille abil soovitakse pakkuda kodanikele tasuta Wi-Fi ühendust avalikes kohtades, nagu
parkides, väljakutel, raamatukogudes, tervisekeskustes ja muuseumides kõikjal Euroopas.
Meetme tegevust reguleerib Euroopa Komisjoni Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti (lühend
INEA) konkursikutse (https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/wifi4eu/wifi4eu_2019-2_et.pdf) ja
tüüp- toetusleping (https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/et_toetusleping_0.pdf).
Vautšeri võitnud kohalik omavalitsus peab looma Wi-Fi leviala, tasuma ühendustasu, tegevuskulud
ja seadmete hoolduskulud vähemalt kolme aasta jooksul. Pakutav internetiühendus peab olema
kasutajate jaoks tasuta.
Jõhvi vald kavatseb saadud vautšerit kasutada eelkõige kas Jõhvi keskväljaku, muusikaväljaku või
linnapargi Wi-Fi leviala rajamiseks.
Vallavalitsus on esitanud eeltaotluse toetuste saamiseks 19. septembril 2019. Toetusotsus (vautšeri
omistamine) tehakse INEA kodulehel avaldatud indikatiivse ajakava järgi eeldatavalt 2019. a oktoobris. Juhul, kui Jõhvi vald osutub toetuse saajate hulka kuuluvaks, järgneb eelolevate kuude
jooksul toetuslepingu sõlmimine. Tegevus on kavandatud valla arengukavas p. 4.3.2 pos 19. Oodatav toetus moodustab kuni 15 000 eurot ja rajamise ning soetuse faasis omafinantseeringu kohustust
pole. Sideteenuste ja hooldustöö aastane maksumus võib hinnanguliselt ulatuda kuni 3 000 euroni
ning selgub tehniliste detailide täpsustamise järgselt.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1
punkti 8, vallavolikogu
otsustab:
1. Garanteerida Jõhvi valla eelarvest aastatel 2020, 2021, 2022 ja 2023 projektiga seotud
kulutuste (sideteenus, hooldustööd) katmine.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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Selgitus
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on kutsunud üles Eesti omavalitsusi osalema
Euroopa Komisjoni Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti poolt korraldataval konkursil
traadita interneti (WiFi) uute levialade loomisel, milleks pakutakse rahalist toetust. Seadmete
soetamiseks ja paigaldamiseks võib saada toetust kuni 15 000 EUR, kuid taotleja peab tagama
leviala(de) püsi- ja hoolduskulud vähemalt järgneva kolme aasta jooksul.
Täpsem taustinfo on kättesaadav Euroopa Komisjoni Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti
kodulehel https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-tasuta-wifi-eurooplastele?lang=et
ja https://wifi4eu.ec.europa.eu ning toetusvõimalusega seotud dokumentantsioon
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
Paigaldamise ja installeerimise juhend on koostatud Euroopa Komisjoni Informaatika
Peadirektoraadi poolt ja kannab nimetust „WiFi4EU poliitika jõustamise komponent,
Rakendusjuhend v1.0“ (https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cnect-2017-00250-00-11-et-tra00.pdf) , millest vallavalitsus peab edaspidi lähtuma.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu poolthäälte enamus.
Eelnõu koostas arendusnõunik Rein Luuse.

