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Παρασκευή 13/4/2018

Τίτλος Σχεδίου: Δημιουργία δωρεάν Ασύρματων σημείων πρόσβασης σε Internet σε
Δημόσιους Χώρους σε Κοινότητες και Δήμους.
Περιγραφή Προγράμματος

Οι δήμοι και κοινότητες σε όλη την Ευρώπη θα επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της
ΕΕ για τη δημιουργία δωρεάν ασύρματων σημείων πρόσβασης στο Internet σε δημόσιους
χώρους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την δικτυακή πύλη WiFi4EU. Οι πολίτες και οι επισκέπτες
της ΕΕ που θα έχουν πρόσβαση σε δωρεάν Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα,
πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας στην ΕΕ, θα επωφεληθούν από το
έργο WiFi4EU.
Μέχρι σήμερα, οι δήμοι σε όλη την Ευρώπη καλούνται να καταγράψουν τα στοιχεία τους
πριν από την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στα μέσα Μαΐου για την ευκαιρία
να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την οικοδόμηση δωρεάν δημόσιων
σημείων πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Το πρόγραμμα WiFi4EU προσφέρει χορηγία αξίας €15.000 για κοινότητες και Δήμους
δήμους για να δημιουργήσουν hotspot Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως βιβλιοθήκες,
μουσεία, δημόσια πάρκα, πλατείες.
Οι δήμοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη χορηγία WiFi4EU για να αγοράσουν και να
εγκαταστήσουν εξοπλισμό Wi-Fi (ασύρματα σημεία πρόσβασης) στα επιλεγμένα κέντρα
της τοπικής δημόσιας ζωής. Οι δαπάνες για τη συντήρηση του δικτύου θα καλύπτονται από
το δήμο.
Από τον προϋπολογισμό της ΕΕ διατίθενται 120 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2020 για τη
χρηματοδότηση εξοπλισμού για δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες Wi-Fi σε έως και 8.000
δήμους σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και στη Νορβηγία και την Ισλανδία.
Οι δήμοι θα πρέπει να εγγραφούν στην πύλη www.WiFi4EU.eu.
Στα μέσα Μαΐου 2018 θα ξεκινήσει η πρώτη πρόσκληση και οι εγγεγραμμένοι δήμοι
μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Θα εγκριθούν 1000 αιτήσεις (€ 15.000 τη κάθε μία. Οι
επιχορηγήσεις θα εγκριθούν με βάση το χρόνο υποβολής τους.(first-come, first-served
basis) . Εξασφαλίζοντας μια γεωγραφική ισορροπία, η Επιτροπή θα ανακοινώσει τότε τους
1.000 δήμους/ κοινότητες που θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω της πρώτης πρόσκλησης.
Κάθε συμμετέχουσα χώρα θα λάβει τουλάχιστον 15 επιχορηγήσεις.

Στα επόμενα δύο χρόνια, θα ξεκινήσουν τέσσερις ακόμη προσκήσεις WiFi4EU.
Τα δίκτυα που χρηματοδοτούνται από το WiFi4EU θα είναι δωρεάν, χωρίς διαφήμιση και
χωρίς συλλογή προσωπικών δεδομένων. Η χρηματοδότηση θα παρέχεται μόνο σε δίκτυα
που δεν αντιγράφουν υπάρχουσες δωρεάν ιδιωτικές ή δημόσιες προσφορές με παρόμοια
ποιότητα στον ίδιο δημόσιο χώρο.

