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Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie działań związanych z rozwojem
publicznych sieci WiFi pod nazwą „WiFi4PL”. Na pozyskanie środków mają szansę projekty dotyczące
zapewnienia bezpłatnego dostępu do Wi-Fi dla obywateli w przestrzeni publicznej. Zgodnie z
wymaganiami określającymi zakres działań, które mogą być realizowane w ramach konkursu WiFi4PL,
do konkursu mogą przystąpić również JST.
Jak informuje CPPC, konkurs WiFi4PL ma na celu wsparcie działań, które:
1)
są realizowane przez gminy, które muszą zaplanować i nadzorować instalację wewnętrznych lub
zewnętrznych lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego w miejscach publicznych i które muszą
zobowiązać się do:
1. a) utrzymania w pełni funkcjonalnych sieci WiFi4PL przez okres pięciu zgodnie z zapisami
umowy o dofinansowanie;
2. b) rekonfiguracji sieci WiFi4PL w celu podłączenia ich do rozwiązania na potrzeby bezpiecznego
uwierzytelniania i monitorowania w pełnej zgodności z wymogami określonymi w pkt 3.;
2)
wykorzystują szybkie łącza szerokopasmowe umożliwiające użytkownikom korzystanie z
Internetu wysokiej jakości, który:
1. a) jest świadczony bezpłatnie i na niedyskryminujących warunkach, jest łatwo dostępny,
zabezpieczony oraz wykorzystuje najnowsze i najlepsze dostępne urządzenia zdolne do
zapewnienia użytkownikom łączności o dużej przepustowości;
2. b) umożliwia dostęp do innowacyjnych usług cyfrowych, na przykład usług świadczonych za
pośrednictwem infrastruktury usług cyfrowych;
3. c) w celu zagwarantowania dostępności zapewnia dostęp do usług przynajmniej w języku
polskim;
4. d) jest udostępniany w miejscach lokalnego życia publicznego, w tym w przestrzeniach
zewnętrznych dostępnych dla ogółu społeczeństwa w życiu publicznym społeczności lokalnych
zgodnie z regulaminem konkursu;
3)

wykorzystują wspólną identyfikację wizualną określoną w pkt 1.;

4)
zobowiązują do dokonania zamówienia (lub przeprowadzenia równoważnej procedury) w
zakresie niezbędnego sprzętu i powiązanych usług instalacyjnych, w razie konieczności zgodnie ze
stosownymi przepisami oraz do zainstalowania punktów dostępu Wi-Fi na obszarach, gdzie nie ma
jeszcze podobnych ofert bezpłatnej łączności Wi-Fi.

W ramach Konkursu WiFi4PL możliwe jest finansowanie jednego z poniższych działań:
1. a) instalacji całkowicie nowej publicznej sieci Wi-Fi;
2. b) modernizacji istniejącej publicznej sieci Wi-Fi;
3. c) rozszerzenia zasięgu istniejącej publicznej sieci Wi-Fi.
Zgodnie z obowiązującym od 9 lipca br. "Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w
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trybie konkursowym dla Programu Polska Cyfrowa na 2019 rok" przewidywana kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 120 000 000 zł. Ogłoszenie o konkursie
i rozpoczęcie naboru zaplanowano na III/IV kwartał br.
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