WiFi4EU: Wiﬁ-telepítő vállalkozások
A WiFi4EU kezdeményezés keretében több ezer ingyenes internetelérési pont létesül különböző
települések közterületein, illetve középületeiben Európa-szerte. Ön wiﬁ-telepítő vállalkozást
működtet, és szeretne többet megtudni a WiFi4EU kezdeményezésről és a műszaki előírásokról?
Bővebb információkért olvasson tovább.

Mi az a WiFi4EU és hogyan működik?
A WiFi4EU egy európai uniós kezdeményezés, melynek keretében 15 ezer euró értékű utalványokat
osztunk szét több ezer települési önkormányzat között Európa-szerte. Az utalvány összegét a
települések vezeték nélküli internetkapcsolatot biztosító hozzáférési pontok (wiﬁ-hotspotok)
berendezéseire és azok telepítésére fordíthatják. A kedvezményezettek kiválasztják a közösségi élet
azon főbb színtereit, ahol WiFi4EU-hotspotokat kívánnak létesíteni. A wiﬁ-hotspotokat beltéri vagy
kültéri nyilvános területen (városházán, egészségügyi központban, köztereken, sétálóutcákon stb.)
lehet telepíteni, ahol még nem létezik hasonló ingyenes wiﬁ-kapcsolat.
Újfajta, egyszerű ﬁnanszírozási rendszerről van szó: a Bizottság közvetlenül utalja az utalvány
összegét a települési önkormányzat által megbízott, vezeték nélküli internetelérési pontokat kiépítő
vállalkozásnak.
Az utalványban részesülő önkormányzatok az alkalmazandó közbeszerzési szabályokkal összhangban
saját maguk határozzák meg a helyi wiﬁ-infrastruktúra létesítésének menetét és folytatják le a
vonatkozó beszerzési eljárást. Módjukban áll, hogy a regisztrált wiﬁ-telepítő vállalkozások listájáról
tájékozódjanak arról, mely szolgáltatók vállalják wiﬁ-infrastruktúra kiépítését a településükön.

Regisztráció a portálon
Ha egy település utalványt kapott, 18 hónap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy gondoskodjon a
WiFi4EU-hotspot létrehozásáról. Közbeszerzési eljárás keretében fogják kiválasztani a wiﬁ-telepítő
vállalkozást. A wiﬁ-telepítő vállalkozásnak regisztrálnia kell magát a WiFi4EU-portálon annak
érdekében, hogy az Európai Bizottság folyósítani tudja neki az utalvány összegét.

Hogyan regisztrálhatják magukat a wiﬁ-telepítő vállalkozások?
A wiﬁpontok létesítésével foglalkozó cégek külön erre szolgáló felületen regisztrálhatnak a WiFi4EU
portálon. Az alábbi információkat kell megadniuk:
A vállalkozásra vonatkozó információk
Arra a földrajzi területre (az országra vagy az országon belüli területekre) vonatkozó
információk, ahol a vállalkozás működik
A kapcsolattartó személyre vonatkozó információk
Ugrás a WiFi4EU-portálra

Ahhoz, hogy a Bizottság folyósítsa a részükre az utalvány összegét, a wiﬁ-telepítő vállalkozásoknak
mindenképpen regisztrálniuk kell magukat a WiFi4EU kezdeményezés portálján.

Műszaki leírás
A WiFi4EU-hálózatokra vonatkozó műszaki követelményekről a gyakran feltett kérdések közül a 27ikben lehet olvasni, ennél részletesebb információkkal pedig a pályázati felhívás és a
támogatásimegállapodás-minta szolgál. Ezek a követelmények részletesen meghatározzák a beltéri
és kültéri hozzáférési pontok minimális számát, valamint az egyes hozzáférési pontok műszaki
paramétereit. A részletes műszaki leírás a pályázati felhívás 6.2.2. pontjában található.

Kiﬁzetési eljárás
A 15 ezer euró értékű utalvány összegét az Európai Bizottság közvetlenül a wiﬁ-hálózatot telepítő
vállalkozásnak folyósítja legfeljebb 60 napon belül. A kiﬁzetés banki átutalással történik azt követően,

hogy az Európai Bizottság meggyőződött róla, hogy a WiFi4EU-hálózat működik. A wiﬁ-telepítő
vállalkozásnak és a településnek a portálon keresztül kell értesítenie a Bizottságot, hogy a wiﬁhálózatot telepítették, és az üzemképes. Miután a Bizottság ellenőrizte ezt, az utalvány összegét
közvetlenül a telepítő vállalkozásnak ﬁzeti ki. Ha a telepítés költsége meghaladja az utalvány értékét,
a különbözetet a településnek kell kiﬁzetnie a wiﬁ-hálózatot létesítő cégnek.
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PRESS RELEASE | 15 May 2019
WiFi4EU: Commission unveils ﬁnal results of the
second call for applications

The European Commission announced the results
of the second WiFi4EU call for proposals, which ran
from 4 to 5 April. 3,400 municipalities will receive
vouchers each worth €15,000 to cover the cost of

installing Wi-Fi hotspots in public spaces, including
town halls, public libraries, museums, public parks
or squares. The total budget for this call was €51
million and applications came from all the
countries taking part in the programme, namely
EU Member States, Iceland and Norway.
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: Questions and Answers

Who will beneﬁt from the WiFi4EU programme?
How to apply for WiFi4EU? Are there any speciﬁc
conditions for the projects?
What is the budget of WiFi4EU?
PRESS RELEASE | 20 March 2018
WiFi4EU: registration opens for EU ﬁnancing of
free wireless internet hotspots in public spaces

The European Commission has launched the
WiFi4EU web portal. As of now, municipalities all
over Europe are invited to register their details
ahead of the ﬁrst call for projects in mid-May, for
the chance to beneﬁt from EU ﬁnancing to build
free public wireless internet hotspots.
PRESS RELEASE | 02 June 2017
WiFi4EU initiative: how will it work?

The European Parliament, the Council and the
Commission reached a political agreement on the
WiFi4EU initiative and its funding on 29 May 2017.
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WiFi4EU | Ingyenes wiﬁ-hozzáférés az európaiak számára

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wiﬁ-hozzáférést biztosítson a
polgárok számára nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, középületekben,
könyvtárakban, egészségügyi központokban és múzeumokban.
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WiFi4EU: Magánszemélyek

EU-szerte a WiFi4EU-utalványban részesülő települések lakosai és látogatói a helység egyes
közterein, illetve középületeiben ingyenesen csatlakozhatnak az internetre az önkormányzat
megbízásából létesített, vezeték nélküli kapcsolat révén. Az Európai Bizottság kezdeményezésének...
Wiﬁ4EU: Települési önkormányzatok

A WiFi4EU kezdeményezés keretében európai uniós települési önkormányzatok pályázhatnak
utalványra. A 15 ezer euró értékű utalványokat a települések ingyenes wiﬁ-hálózat kiépítésére
használhatják.
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