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WiFi4EU ger allmänheten gratis wifi på offentliga platser som parker, skolor, bibliotek och vårdcentraler i hela
Europa. WiFi4EU-näten är gratis och utan annonser, och inga användaruppgifter samlas in.

WIFI4EU I SIFFROR
4
Ansökningsomgångar

30
Länder

87 409
Godkända kommuner

28 880
Registrerade kommuner

HUR FUNGERAR DET?
WiFi4EU-initiativet ger kommunerna
möjlighet att ansöka om bidrag i form
av checkar.
Kommunerna får själva välja
wifi-företag.

Kommunerna måste visa WiFi4EUinitiativets visuella identitet på de
utvalda offentliga platserna.

Man kan inte få bidrag för trådlöst
internet på platser där det redan finns
gratis privat eller offentligt wifi.

Kommunerna ska garantera
gratis wifi i minst tre år.

8 802
Utdelade WiFi4EU-checkar

15 000 euro
Checkens värde

VEM GYNNAS?
Alla! WiFi4EU erbjuder gratis wifi till alla
invånare och besökare på offentliga platser i
hela EU (t.ex. parker, torg, bibliotek, sjukhus
och offentliga byggnader).
Som ett led i kommissionens strategi för den
digitala inre marknaden bidrar WiFi4EU också
till att ge invånare och besökare tillgång till
digitala tjänster.

E-hälsa

E-lärande

E-turism

E-förvaltning

WiFi4EU I EUROPA
Kommuner från alla deltagande länder har fått
WiFi4EU-checkar. I Bulgarien, Kroatien, Grekland,
Irland, Portugal och Slovenien har över 80 % av
kommunerna fått EU-bidrag för att installera
sina WiFi4EU-nät.

”Jag stöder alltid initiativ som gör det ännu mer attraktivt
att bo här. Bredband av hög kvalitet och öppna wifi-nät är
precis vad våra nuvarande och potentiella invånare vill ha.”
– Lise Selnes, kommunordförande i Nord-Odal, Norge

”Tack vare checken på 15 000 euro har vi gratis wifi i
större delen av vår lilla kommun och det har blivit den
snabbaste uppkopplingen i Bubbiano.”
– Alessandro Torrini, vice borgmästare i Bubbiano, Italien
”Den här investeringen kommer att betala sig i form av
nöjda invånare, möjligheter för lokala företag och ökad
turism.”
– Donka Mihaylova, borgmästare i Troyan, Bulgarien

