WiFi4EU | Bezplatné WiFi připojení pro obyvatele EU
Iniciativa WiFi4EU podporuje zavádění bezplatného wi-ﬁ připojení pro občany a návštěvníky ve
veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí, veřejné budovy, knihovny, zdravotní střediska nebo
muzea v celé Evropě.
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Obce mají díky této iniciativě možnost požádat o poukázku v hodnotě 15 000 EUR na ﬁnancování
instalace wi-ﬁ sítě. Zařízení bezdrátové sítě musí být umístěno ve veřejných prostorách, které ještě
nejsou vybaveny bezplatným wi-ﬁ připojením (tzv. hotspotem).

Novinky
VIDEO | 05 October 2021
WiFi4EU in the region of Madeira, Portugal

Discover how WiFi4EU is a great success in the
main cities of the outermost region of Madeira.
VIDEO | 01 October 2021
WiFi4EU - 3 simple steps to make your town digital

More than 5000 WiFi4EU networks have already
been rolled out across Europe. Are you a WiFi4EU
beneﬁciary? Do you want to know more about the
steps needed to redeem your €15,000 voucher?
Watch this new WiFi4EU video to learn all about
the process and transform your town into a digital
town!
EVENT | 29 September 2021
WiFi4EU: second online workshop for WiFi

Installation Companies

This one-hour online workshop (10:00-11:00 CEST)
is dedicated to WiFi Installation Companies
involved in the WiFi4EU initiative. Its objective is to
answer their questions in order to help overcome
hurdles and accelerate network deployment. This
workshop is an important opportunity in view of
the approaching deadline, which risks the loss of
municipalities’ € 15,000 WiFi4EU vouchers.
NEWS ARTICLE | 20 August 2021
WiFi4EU stories: an interview with the Mayor of
Litovel, Czechia

Litovel, a hidden gem of Moravia located about
200 km east of Prague, is one of 312 municipalities
that has used a WiFi4EU voucher in Czechia,
demonstrating great dedication to the country’s
recently approved strategy for digital
transformation (under the name of Digitální Česko,
Digital Czechia).
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The EU’s goal is for Europe to be the most connected continent by 2030.
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WiFi4EU: Občané

Díky iniciativě WiFi4EU bude již brzy možné využívat na veřejných místech v obcích Unie bezplatné
wi-ﬁ připojení. Tuto možnost budou mít nejen občané EU, ale kdokoli, kdo se bude v dané obci právě
zdržovat. I vaše obec může zažádat o přidělení poukázky na pokrytí nákladů na...
Wiﬁ4EU: Obce

O poukázku v rámci iniciativy WiFi4EU mohou požádat všechny obce v Evropské unii. Poukázka v
hodnotě 15 000 EUR bude sloužit k tomu, aby obec mohla občanům poskytovat bezplatné veřejné
připojení k wi-ﬁ síti.
WiFi4EU: Společnosti zajišťující instalaci wi-ﬁ zařízení

Díky iniciativě WiFi4EU vznikne na veřejných prostranstvích a prostorách v obcích Unie několik tisíc
bezplatných wi-ﬁ hotspotů. Pokud se zabýváte instalací wi-ﬁ zařízení a chtěli byste se do iniciativy
WiFi4EU zapojit, seznamte se s níže uvedenými technickými požadavky a obecně...
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