WiFi4EU | Gratis wiﬁ voor iedereen in Europa
WiFi4EU is een initiatief om in zoveel mogelijk gemeenten overal in Europa te zorgen voor gratis wiﬁ
op openbare plaatsen zoals parken, pleinen, overheidsgebouwen, bibliotheken, ziekenhuizen, musea
enz.
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Gemeenten kunnen hiervoor bij WiFi4EU een voucher van 15 000 euro aanvragen. Met die vouchers
kunnen zij wiﬁ-apparatuur laten installeren op openbare plaatsen waar nog geen gratis wiﬁ
beschikbaar is.

Nieuws
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: Burgers

Inwoners en bezoekers van gemeenten in heel Europa moeten binnenkort op veel meer plaatsen
gratis wiﬁ hebben. Dat is het doel van WiFi4EU. Ook uw gemeente kan bij de Europese Commissie
subsidie aanvragen voor een wiﬁ-installatie.
Wiﬁ4EU: Gemeenten

Vertegenwoordigt u een gemeente in de Europese Unie? Dan mag u een aanvraag indienen voor een
voucher van WiFi4EU. Met zo'n voucher, ter waarde van 15 000 euro, moet uw gemeente gratis wiﬁ
op openbare plaatsen aanbieden.
WiFi4EU: Wiﬁ-installateurs

WiFi4EU is een initiatief om op duizenden openbare plaatsen overal in Europa apparatuur voor gratis
wiﬁ te installeren. Bent u een installateur en wilt u meer weten over het WiFi4EU-initiatief, de
technische speciﬁcaties en wat er voor u in zit? Lees dan verder.
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