ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

MEMO
Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2014

Συχνές ερωτήσεις: «Συνδεδεμένες Κοινότητες»
Τι είναι οι «Συνδεδεμένες Κοινότητες»; [βλ. IP/14/819]
Οι «Συνδεδεμένες Κοινότητες» είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
στήριξη των περιφερειών και των πόλεων στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν τα
ευρυζωνικά δίκτυα. Σκοπός είναι να προσδιοριστούν και να υποστηριχθούν ορισμένα
καινοτόμα πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής ταχύτητας, τα
οποία μπορούν να αναπαραχθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία θα
περιγράψει πιθανά ευρωπαϊκά ευρυζωνικά έργα και θα εντοπίσει τα πλέον ώριμα στα οποία
θα παρασχεθεί κατά προτεραιότητα τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (∆ΣΕ), σε συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την
Παγκόσμια Τράπεζα. Η πρωτοβουλία θα συμβάλει επίσης στη δημιουργία μιας κοινότητας
ενδιαφερόμενων φορέων που θα εργαστεί για τη γεφύρωση του χάσματος στον τομέα της
ευρυζωνικότητας υψηλών ταχυτήτων.

Ποιος μπορεί να υποβάλει σχέδιο έργου ευρυζωνικών υπηρεσιών
υψηλής ταχύτητας;
Οι τοπικοί, περιφερειακοί ή εθνικοί, δημόσιοι, ημιδημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς μπορούν να
προτείνουν έργα ευρυζωνικών υπηρεσιών. Τα έργα αυτά πρέπει να βρίσκονται σε ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Ποια είναι η προθεσμία για την υποβολή ενός έργου;
Η πρώτη φάση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων θα είναι ανοικτή έως τις 15
Οκτωβρίου 2014.

Ποιες πληροφορίες χρειάζονται για την υποβολή ενός έργου;
Η πρόσκληση περιλαμβάνει ορισμένες βασικές ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση έργου,
τον φορέα υλοποίησης και την τοπική κοινότητα που θα ωφεληθεί από το έργο. Το
ερωτηματολόγιο που πρέπει να συμπληρωθεί περιέχει επίσης ορισμένα ερωτήματα σχετικά
με την υφιστάμενη κατάσταση της υποδομής και τα αναμενόμενα κοινωνικοοικονομικά
οφέλη από τη σύνδεση της τοπικής κοινότητας.

Τι αφορά η «τεχνική βοήθεια»;
Η τεχνική βοήθεια περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων σχετικών με τη χρηματοδότηση
του έργου: χρηματοδοτική διάρθρωση, τεχνικές πτυχές (όπως η αρχιτεκτονική του δικτύου
ή το επιχειρησιακό μοντέλο), ή νομικά θέματα όπως ο διεξοδικός έλεγχος των κρατικών
ενισχύσεων.

MEMO/14/474

Ποια είναι τα κριτήρια για την υποβολή αίτησης παροχής τεχνικής
βοήθειας ∆ΣΕ;
Για να είναι ένα έργο επιλέξιμο για τεχνική βοήθεια ∆ΣΕ πρέπει να πληροί τα κριτήρια
χρηματοδότησης που προβλέπονται στο άρθρο παράγραφος 7 της ∆ΣΕ και στο παράρτημα
των κατευθυντήριων γραμμών της ∆ΣΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Τα κριτήρια αυτά
περιλαμβάνουν:
• συμβολή στους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη (δηλαδή
παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών υψηλών ταχυτήτων τουλάχιστον 30 Mbps)·
• κάλυψη τομέων που δεν θα καλυφθούν από άλλους επενδυτές·
• χρήση προηγμένης τεχνολογίας που θεωρείται ως η πλέον κατάλληλη για την κάλυψη
των αναγκών της γεωγραφικής περιοχής, από κοινωνική και οικονομική άποψη·
• τεχνολογία που αρμόζει περισσότερο στο συγκεκριμένο έργο, όσον αφορά την
ταχύτητα, την ασφάλεια μετάδοσης, την ανθεκτικότητα του δικτύου και τη σχέση
κόστους/οφέλους·
• δυνατότητα αναπαραγωγής του έργου σε άλλη χώρα ή περιφέρεια.

Θα επιλεγούν όλα τα έργα για παροχή τεχνικής βοήθειας;
Όχι. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, και τα
αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στους αιτούντες έως την 1η Νοεμβρίου 2014.
Τα έργα θα ομαδοποιηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Στάδιο σχεδιασμού: το έργο δεν είναι αρκετά ώριμο. Οι φορείς που προτείνουν
έργα αυτής της ομάδας θα κληθούν να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή κοινότητα
για να συζητήσουν περαιτέρω την πρότασή τους, εφόσον το επιθυμούν.
• Λογική παρέμβασης: στην πρόταση έργου προσδιορίζονται οι βασικοί
ενδιαφερόμενοι (φορείς υλοποίησης, χρηματοδότες) και παρέχονται γενικά στοιχεία
για τις περιοχές που θα καλυφθούν, την τεχνολογία και το κόστος. Οι φορείς που
προτείνουν τα έργα αυτής της ομάδας θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές
πληροφορίες και σχετικά έγγραφα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης και θα
εγγραφούν στη διαδικτυακή κοινότητα για να συζητήσουν περαιτέρω το έργο τους.
• Επιχειρηματικό σχέδιο: υπάρχει ήδη πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο και έχουν
προσδιοριστεί οι βασικοί ενδιαφερόμενοι, αν και ορισμένα ζητήματα πρέπει να
αποσαφηνιστούν. Αναφέρεται επίσης ενδεικτικός προϋπολογισμός. Οι φορείς που
προτείνουν έργα αυτής της ομάδας θα κληθούν να υποβάλουν συμπληρωματικές
πληροφορίες και σχετικά έγγραφα στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης και θα
εγγραφούν στη διαδικτυακή κοινότητα με στόχο την παροχή τεχνικής βοήθειας.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία
θα αποσαφηνιστούν και θα συμπληρωθούν οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν στην πρώτη
φάση. Η δεύτερη φάση θα διαρκέσει έως τις 31 ∆εκεμβρίου 2014. Στη συνέχεια, τα έργα θα
αξιολογηθούν από εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας
Τράπεζας και θα διατυπωθούν παρατηρήσεις για καθένα από αυτά (ενδεικτική ημερομηνία
για την αξιολόγηση είναι η 28η Φεβρουαρίου 2015). Τα καλύτερα έργα θα προταθούν για
τεχνική βοήθεια.
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Μπορεί να ζητηθεί τεχνική βοήθεια αν το έργο χρηματοδοτείται από
τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία;
Ναι, εκτός εάν το έργο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου μέσω επιχορηγήσεων.

Ποια είναι η σχέση της πρωτοβουλίας «Συνδεδεμένες Κοινότητες»
με τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη»;
Η πρωτοβουλία «Συνδεδεμένες Κοινότητες» είναι ανεξάρτητη από τη ∆ιευκόλυνση
«Συνδέοντας την Ευρώπη» και τις σχετικές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων. Η υποβολή
σχεδίου έργου δεν συνδέεται με την παροχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της ∆ιευκόλυνσης
«Συνδέοντας την Ευρώπη». Ωστόσο, τα πλέον προχωρημένα έργα που εντοπίζονται μέσω
της πρωτοβουλίας «Συνδεδεμένες Κοινότητες» λαμβάνουν τη «σφραγίδα έγκρισης» της
Επιτροπής και παραπέμπονται στην κοινή πλατφόρμα τεχνικής βοήθειας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής/Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην πρωτοβουλία
«Συνδεδεμένες Κοινότητες»;
Η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συνδεδεμένες Κοινότητες» προσφέρει
πολλές ευκαιρίες για μάθηση, συνεργασία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και δημιουργία
νέας επιχειρηματικής δράσης:
• Προβολή: συμμετοχή σε δράσεις ευρωπαϊκής κλίμακας με μεγάλο αριθμό εταίρων
• ∆ικτύωση: ανταλλαγή ιδεών και παρατηρήσεων μέσα από τη συνεργασία
• Βέλτιστες πρακτικές: άντληση πληροφοριών από τις εμπειρίες άλλων και
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
• Παρατηρήσεις: δυνατότητα διατύπωσης παρατηρήσεων για τις διάφορες προτάσεις
από έμπειρους επαγγελματίες
• Πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια και/ή οδηγίες για πηγές τεχνικής βοήθειας εκτός
από αυτήν που παρέχεται στο πλαίσιο της σύμπραξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής /
Παγκόσμιας Τράπεζας.
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