WiFi4EU: Firmy instalujące Wi-Fi
Inicjatywa WiFi4EU pozwoli stworzyć tysiące hotspotów Wi-Fi, za pośrednictwem których będzie
można bezpłatnie łączyć się z internetem w miejscach publicznie dostępnych w gminach w całej
Europie. Reprezentujesz ﬁrmę instalującą Wi-Fi i pragniesz dowiedzieć się więcej na temat inicjatywy
WiFi4EU i związanej z nią specyﬁkacji technicznej? Informacje te znajdziesz poniżej.

Co to jest WiFi4EU i na czym polega?
WiFi4EU to inicjatywa Unii Europejskiej, w ramach której tysiącom gmin w całej Europie przyznane
zostaną bony o wartości 15 tys. euro na pokrycie kosztów sprzętu i instalacji punktów dostępu do sieci
Wi-Fi. Beneﬁcjenci wybiorą „ośrodki życia społecznego”, w których udostępnione zostaną hotspoty
WiFi4EU. Hotspoty Wi-Fi instalowane będą w budynkach publicznych i w otwartych przestrzeniach
publicznych (urzędy gminy, ośrodki zdrowia, place, ulice dla pieszych itp.), w których nie ma jeszcze
podobnej oferty bezpłatnego dostępu do Wi-Fi.
Finansowanie będzie odbywać się za pomocą uproszczonego systemu, w którym po raz pierwszy
zostaną użyte bony przekazywane przez gminy ﬁrmom, które zainstalują hotspoty.
Gminy, które otrzymają bon, będą mogły dowolnie deﬁniować lokalne projekty instalacji Wi-Fi i
zamawiać usługę zgodnie z obowiązującymi zasadami udzielania zamówień. Będą mogły przy tym
zapoznać się z wykazem zarejestrowanych ﬁrm instalujących Wi-Fi działających na ich obszarze.

Rejestracja na portalu
Po otrzymaniu bonu gminy będą mieć 18 miesięcy na zagwarantowanie instalacji hotspotu WiFi4EU.
W tym czasie przeprowadzą procedurę udzielania zamówień, która umożliwi im wybór ﬁrmy

instalującej Wi-Fi. Aby móc otrzymać wynagrodzenie w kwocie wartości bonu przyznanego przez
Komisję Europejską, ﬁrmy instalujące Wi-Fi muszą zarejestrować się na portalu internetowym.

Jak zarejestrować swoją ﬁrmę instalującą Wi-Fi
Każda ﬁrma instalująca Wi-Fi może zarejestrować się na służącej do tego celu stronie portalu WiFi4EU.
Będzie przy tym konieczne podanie:
informacji o ﬁrmie
informacji o obszarze geograﬁcznym (krajach lub obszarach w danym kraju), na którym ﬁrma
prowadzi działalność
danych osoby wyznaczonej do kontaktów.
Przejdź do portalu WiFi4EU

Zarejestrowanie się na portalu WiFi4EU przez ﬁrmy instalujące Wi-Fi jest konieczne do tego, aby
uzyskać płatność z tytułu bonu.

Specyﬁkacja techniczna
Wymogi techniczne dotyczące sieci WiFi4EU zostały podane w odpowiedzi na pytanie nr 27 na stronie
z często zadawanymi pytaniami. Szczegóły można znaleźć w warunkach zaproszenia do składania
wniosków oraz we wzorze umowy o udzielenie dotacji. Wymogi te określają minimalną liczbę punktów
dostępu wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także parametry techniczne każdego z tych punktów
dostępu. Pełna specyﬁkacja techniczna znajduje się w pkt 6.2.2 warunków zaproszenia do składania
wniosków.

Procedura przekazania płatności
Kwotę 15 tys. euro, na którą opiewa bon, Komisja Europejska wypłaci bezpośrednio ﬁrmom, które
dokonały instalacji, w terminie maksymalnie 60 dni. Płatność ta zostanie zrealizowana przelewem
bankowym, po tym jak Komisja Europejska potwierdzi prawidłowe funkcjonowanie hotspotu WiFi4EU.
Firma, która przeprowadziła instalację, i dana gmina mogą powiadomić o tym, że sieć Wi-Fi została
zainstalowana i działa, wyłącznie za pośrednictwem portalu. Po zweryﬁkowaniu tych informacji
Komisja dokona płatności z tytułu bonu bezpośrednio na konto ﬁrmy, która przeprowadziła instalację.
To gmina wypłaci ﬁrmie instalującej Wi-Fi wszelką należność powyżej wartości bonu.
Skontaktuj się z nami
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Aktualności
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 | Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków

Inicjatywa WiFi4EU wspiera bezpłatny dostęp do bezprzewodowego internetu w przestrzeniach
publicznych, takich jak parki, place, budynki publiczne, biblioteki, ośrodki zdrowia i muzea w gminach
w całej Europie.

See Also
WiFi4EU: Ciudadanos

Gracias a la iniciativa WiFi4EU, los ciudadanos y los turistas de los municipios de la Unión Europea
pronto podrán disfrutar de una conexión wiﬁ gratuita en los lugares públicos. Los municipios pueden
solicitar un bono para cubrir los gastos de instalación de wiﬁ, por cortesía...
WiFi4EU: Piliečiai

Dėl iniciatyvos „WiFi4EU“ jau netrukus Europos Sąjungos vietos savivaldybių gyventojai ir svečiai
galės viešose vietose naudotis nemokamu belaidžiu vietiniu tinklu. Europos Komisija suteikia
galimybę jūsų savivaldybei teikti paraišką čekiui, kurio lėšomis apmokamas belaidžio...
WiFi4EU: Državljani

Shema WiFi4EU bo prebivalcem in obiskovalcem lokalnih občin Evropske unije kmalu omogočila
brezplačen brezžični dostop do interneta na javnih mestih. Vaša občina lahko zaprosi za bon za kritje
stroškov namestitve brezžičnega interneta. Stroške bo krila Evropska komisija.
WiFi4EU: Kodanikud

Euroopa Liidu omavalitsusüksuste kodanikud ja külalised saavad varsti tänu WiFi4EU algatusele
kasutada avalikes kohtades tasuta WiFi ühendust. Omavalitsus saab taotleda vautšerit, millega saab
tänu Euroopa Komisjoni toetusele katta WiFi pääsupunkti paigaldamiskulusid.
WiFi4EU: iedzīvotājiem

Pateicoties WiFi4EU, Eiropas Savienības pašvaldību iedzīvotāji un viesi drīz varēs sabiedriskās vietās
izmantot bezmaksas pieslēgumu bezvadu internetam. Jūsu pašvaldība var pieteikties uz vaučeru, kas
sedz bezvadu interneta uzstādīšanas izmaksas (tās uzņemas Eiropas Komisija).
WiFi4EU: Allmänheten

Invånare och besökare i kommuner i EU kan snart använda gratis internet på oﬀentliga platser tack
vare WiFi4EU. Din kommun kan ansöka om en check från EU för att täcka kostnaderna för att
installera ett nytt wiﬁ-nät.
WiFi4EU: Граждани

Гражданите и гостите на общини в Европейския съюз скоро ще могат да се възползват от
безплатен безжичен интернет на обществени места благодарение на инициативата WiFi4EU.
Вашата община може да кандидатства за ваучер за покриване на разходите за инсталиране на
Wi-Fi благодарение...
WiFi4EU: Kansalaiset

Euroopan unionissa sijaitsevien kuntien asukkaat ja vierailijat voivat pian saada ilmaisen WiFiyhteyden julkisilla paikoilla WiFi4EU-järjestelmän ansiosta. Kunnat voivat hakea Euroopan komission
tarjoamaa rahoitusta WiFi-laitteiden asentamiseen.
WiFi4EU: Ċittadini

Iċ-ċittadini u l-mistednin ta’ muniċipalitajiet lokali ﬂ-Unjoni Ewropea dalwaqt se jkunu jistgħu
jibbeneﬁkaw minn konnessjoni bil-Wi-Fi bla ħlas f’postijiet pubbliċi bis-saħħa ta’ WiFi4EU. Ilmuniċipalità tiegħek tista’ tapplika għal vawċer biex tkopri l-ispejjeż tal...
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 – Citoyens

Les citoyens et les visiteurs de certaines communes de l’Union européenne pourront bientôt
bénéﬁcier d’une connexion Wi-Fi gratuite dans les lieux publics grâce à WiFi4EU. Votre commune peut
demander un coupon, oﬀert par la Commission européenne, pour couvrir les coûts d...
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: Borgere

Takket være WiFi4EU kan borgere og besøgende i kommuner i EU snart få glæde af gratis wi-ﬁforbindelse på oﬀentlige steder. Din kommune kan takket være EU-Kommissionens initiativ søge om
en kupon til at dække udgifterne til at installere wi-ﬁ.
WiFi4EU: Saoránaigh

Is gearr an mhoill go mbeidh na saoránaigh agus cuairteoirí ar an mbardas laistigh den Aontas
Eorpach, go mbeidh nasc Wi-Fi saor in aisce acu i spásanna poiblí a bhuí le WiFi4EU. Is féidir le do
bhardas-sa dearbhán a iarraidh chun costais shuiteáil an Wi-Fi a iarraidh, a bhuí...
WiFi4EU: Obywatele

Dzięki programowi WiFi4EU mieszkańcy poszczególnych gmin Unii Europejskiej będą mogli wkrótce
korzystać z bezpłatnego połączenia Wi-Fi w miejscach publicznych. Połączenie to będzie również
dostępne dla osób odwiedzających te gminy. Twoja gmina może ubiegać się o przyznawany przez...
WiFi4EU: Bürgerinnen und Bürger

Kostenloses WLAN an öﬀentlichen Orten – bald auch in Ihrer Gemeinde? Die Europäische Kommission
übernimmt die Kosten für die WLAN-Installation – Ihre Gemeinde muss sich nur um einen Gutschein
bewerben.
WiFi4EU: Građani

Zahvaljujući inicijativi WiFi4EU građani i posjetitelji lokalnih općina u Europskoj uniji moći će koristiti
besplatni Wi-Fi pristup na javnim mjestima. Europska komisija vašoj općini pruža mogućnost da
zatraži vaučer za pokrivanje troškova postavljanja Wi-Fi mreže.
WiFi4EU: Cidadãos

Graças à iniciativa WiFi4EU, tanto os residentes como os visitantes das autarquias da União Europeia
poderão em breve beneﬁciar de uma ligação sem ﬁos gratuita à Internet em determinados locais
públicos. A sua autarquia pode candidatar-se a um vale para cobrir as despesas da...
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: 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: Cetățeni

Datorită inițiativei WiFi4EU, locuitorii și turiștii din municipalitățile din UE vor putea beneﬁcia în curând
de conexiune gratuită la internet în spațiile publice. Municipalitatea dumneavoastră poate solicita un
cupon valoric pentru a acoperi costurile de instalare a rețelei Wi...
WiFi4EU: Citizens

Citizens and guests of local municipalities within the European Union will soon be able to beneﬁt from
a free Wi-Fi connection in public places thanks to WiFi4EU.
WiFi4EU: Cittadini

Chi abita e chi visita i comuni dell'Unione europea sarà presto in grado di beneﬁciare di una
connessione Wi-Fi gratuita nei luoghi pubblici grazie all'iniziativa WiFi4EU. Il tuo comune può
richiedere un buono per coprire i costi degli impianti Wi-Fi, che saranno coperti dalla...
WiFi4EU: Občania

Občania a návštevníci obcí v Európskej únii budú môcť vďaka iniciatíve WiFi4EU čoskoro využívať
bezplatné Wi-Fi pripojenie na verejných miestach. Vaša obec môže od Európskej komisie získať
poukaz na pokrytie nákladov na inštaláciu Wi-Fi.
Wiﬁ4EU: Municipalities

Municipalities within the European Union are eligible to apply for a voucher as part of the WiFi4EU
initiative. The vouchers, worth €15,000 each, will help provide your community with a free public
connection.
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