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Obec Čičmany podala na základe Výzvy žiadosť na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
o nenávratný ﬁnančný príspevok v sume 14 250,00 Eur. Naša žiadosť o poskytnutie NFP č. NFP311071AJN5
bola schválená dňa 13.5.2020 v súlade
s právnymi predpismi – názov projektu Wiﬁ pre Teba Výzva – OPII-2018/7/1-DOP.
V rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie
vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo,
ktorého cieľom je zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom.
Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP minimálne 14 250,00 Eur, čo predstavuje 95% z Celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu Wiﬁ pre Teba. Prijímateľ vyhlasuje, že má zabezpečené
zdroje ﬁnancovania Projektu vo výške 5%, čo predstavuje 750,00 Eur z celkových oprávnených výdavkov na
Realizáciu aktivít Projektu Wiﬁ pre Teba. Z dôvodu pandemickej situácie COVID – 19, sa ukončenie projektu
posúva na 2/2022.

Oznámenie o realizácii projektu
Názov projektu: Wiﬁ pre Teba
ITMS2014+: 311071AJN5

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špeciﬁcký cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Čičmany, Č.166, 01315 Čičmany
Miesto realizácie: Obec Čičmany
Výška nenávratného ﬁnančného príspevku: 14 250 €
Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom
vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných
priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.
Bod 1- horná zastávka - externý AP (48.9520083N, 18.5135239E)
Bod 2 -obora- Externý AP (48.9536425N, 18.5148114E)
Bod 3- obecný úrad -Externý AP (48.9545583N, 18.5160881E)
Bod 4- parkovisko pod vlekom -Externý AP (48.9534225N, 18.5189072E)
Bod 5 cintorín- Externý AP (48.9560242N, 18.5199933E)
Bod 6 parkovisko múzeum- Externý AP (48.9561436N, 18.5169678E)
Bod 7 ulica 1-Externý AP (48.9569394N, 18.5184806E)
Bod 8 pri penzióne - stred-Externý AP (48.9575806N, 18.5169678E)
Bod 9 ulica 2 -Externý AP (48.9579192N, 18.5187489E)
Bod 10 dolné parkovisko-Externý AP (48.9593067N, 18.5168606E)
Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve
dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k budovaniu
bezplatnej wiﬁ. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 20.12.2020.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

