WiFi4EU | Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους
Ευρωπαίους
Η πρωτοβουλία WiFi4EU προωθεί την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε συνδεσιμότητα Wi-Fi σε
δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία
σε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη.
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Η πρωτοβουλία WiFi4EU παρέχει στους δήμους τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για κουπόνια
αξίας 15.000 ευρώ. Τα κουπόνια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi σε δημόσιους χώρους, οι οποίοι δεν διαθέτουν ήδη σημεία δωρεάν ασύρματης σύνδεσης Wi-Fi.

Επικαιρότητα
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.

Dig deeper
WiFi4EU: Πολίτες

Οι πολίτες και οι επισκέπτες δήμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούν σύντομα να
επωφεληθούν από δωρεάν σύνδεση Wi-Fi σε δημόσιους χώρους χάρη στην πρωτοβουλία WiFi4EU. Ο
δήμος σας μπορεί να υποβάλει αίτηση για κουπόνι και να καλύψει το κόστος εγκατάστασης Wi-Fi με...
Wiﬁ4EU: Δήμοι

Ως δήμος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση για κουπόνι στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας WiFi4EU. Τα κουπόνια, αξίας 15.000 ευρώ το καθένα, θα σας δώσουν τη
δυνατότητα να εξασφαλίσετε δημόσια δωρεάν σύνδεση για την κοινότητά σας.
WiFi4EU: Εταιρείες εγκατάστασης Wi-Fi

Χάρη στην πρωτοβουλία WiFi4EU, θα δημιουργηθούν χιλιάδες σημεία δωρεάν συνδεσιμότητας
WiFi4EU σε δημόσιους χώρους των τοπικών κοινοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Είστε εταιρεία
εγκατάστασης Wi-Fi, και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πρωτοβουλία WiFi4EU και
τις τεχνικές...
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