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WiFi4EU - bezpłatny dostęp do Internetu dla mieszkańców Europy
dzięki nowym Funduszom UE.
Komisja Europejska promuje bezpłatny dostęp do bezprzewodowego Internetu dla
mieszkańców Europy i turystów w miejscach użyteczności publicznej: parki, place, budynki
publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w całej Europie. Ogłoszono program WiFi4EU.
Budżet programu WiFi4EU na lata 2017–2019 wynosi 120 mln euro. W ramach tej kwoty
zostanie zainstalowany najnowocześniejszy sprzęt WiFi do dystrybucji sygnału
internetowego w miejscach życia społecznego.
Dla jednego wniosku przydzielony zostanie jeden bon o wartości 15 tys. Euro.

Do kogo jest skierowany program?
Program WiFi4EU jest skierowany do podmiotów administracji lokalnej.
Bezpłatne punkty dostępu do Internetu mogą powstać przy urzędach i budynkach
publicznych, teatrach, muzeach, bibliotekach, domach kultury, filharmoniach, placach
zabaw i parkach czy w szpitalach i przychodniach

Jak zgłosić się do programu?
Wystarczy się zarejestrować na stronie http://www.wifi4eu.pl/
Podmioty powinny zgłaszać projekty dotyczące wyposażenia w Wi-Fi miejsc, w których nie
ma dostępu do prywatnych ani publicznych sieci bezprzewodowych o podobnym
charakterze. Obecnie trwa proces rejestracji podmiotów, które będą mogły złożyć wniosek
podczas kolejnych zaproszeń do składania wniosków właściwych. Proces rejestracji
odbywa się tylko i wyłącznie na serwerach Komisji Europejskiej.
Środki na ten cel przekazane zostaną w postaci bonu o wartości 15 tys. Euro. Unia
Europejska będzie finansować jedynie koszty budowy sieci (sprzętu i instalacji WiFi), a
beneficjent przez co najmniej trzy lata będzie ponosić koszty podłączenia do Internetu oraz
funkcjonowania sprzętu (w tym prądu). Koszty związane z procedurą przetargową również
nie będą finansowane w ramach bonu.

Conectio jako Wykonawca lub dostawca łączy dla programu?
Szerokopasmowa sieć samorządowa województwa kujawsko-pomorskiego Conectio
pokrywa swoim zasięgiem ponad 80% terenu województwa.
Zapraszamy serdecznie do współpracy podczas realizacji tego programu. Jesteśmy w
stanie sprawnie i w pełni profesjonalnie zrealizować i nadzorować zadanie.

To, że wszyscy powinni odnosić korzyści z łączności oznacza, że ani
miejsce zamieszkania, ani poziom dochodów nie powinny mieć przy
tym znaczenia. Proponujemy dziś zatem, by do 2020 r. każda wieś i
każde miasto w Europie oferowały bezpłatny dostęp do Internetu w
pobliżu głównych skupisk życia publicznego.
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