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Bár idén nyártól már az EU többi országában utazgatva sem kell a roamingdíjtól tartanunk,
ahogy itthon, úgy külföldön is sokan keresik az ingyenes WiFit. Az európai vakációk kényszerű
net-diétáján eddig tipikusan innen-onnan elcsent, kávézókban, éttermekben elérhető ingyenes
vezeték nélküli kapcsolat segített.

Ez azonban teljesen kiszámíthatatlan és esetleges volt, míg az EU azt szeretné, ha az EU-ban
mindenhol szélessávú, biztonságos és ingyenes internetkapcsolat állna az európaiak
rendelkezésére. Ezért indította el WiFi4EU kezdeményezését, amely várhatóan már idén
elindul, a közintézmények bevonásával és támogatásával segít a helyzeten, kiszélesíti és
kiszámíthatóvá teszi a külföldi netezést.

Hogyan működik?

A képlet egyszerű: az EU külön alappal támogatja, hogy az európai közintézmények új wifi
hotspotokat alakítsanak ki Európa-szerte, a közösségi élet helyszínein. Ehhez szükségük van
kezdeti beruházásra, meg persze fenntartásra – az EU az infrastruktúra kialakítását támogatja
majd (az internet-hozzáférés költségeit legalább három évig a pályázónak kell biztosítania). A
cél az, hogy a város főterein, városi parkokban, múzeumokban, könyvtáraknál, vasútállomáson,
kórházakban elérhető legyen a ma már szinte alapigénynek számító nagysebességű és
ingyenes wifi. Az utalványok formájában biztosított forrásokra ezért jellemzően közintézmények
és fenntartóik (önkormányzatok, könyvtárak, múzeumok, stb.) pályázhatnak majd, a tervek
szerint 2017 végétől.

A program megengedi a már létező nyilvános hálózatok csatlakoztatását is a WiFi4EU
kezdeményezéshez. Ezzel egységes azonosítási rendszert biztosíthatnak a már létező
nyilvános hálózatokhoz, így a felhasználók nem csak az általuk már használt WiFire, hanem
Európa-szerte a WiFi4EU hálózat bármely más hotspotjára is automatikusan rá tudnak majd
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csatlakozni.

A keret

Első körben 20 millió eurós keretből a tervek szerint 2020-ig 6-8000, eddig ingyenes WiFi-vel le
nem fedett településen támogatják majd a hotspotok kiépítését, összesen 120 millió euró
értékben. A pontos összeg még függ a többéves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások és a
költségvetési eljárás eredményétől.

Várt eredmények

A program várt hatásaként egyrészt turistaként könnyebben elérhetjük majd az utazáshoz
hasznos online információkat. A közhivatalok és a közintézmények pedig ennek segítségével
kifejleszthetik és könnyebben hozzáférhetővé tehetik digitális szolgáltatásaikat, például az
e-kormányzat, az e-egészségügy vagy az e-turizmus területén. Így az ingyenes és gyors
netezés mellett az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézésnek szintén mindenki hasznát látja –
egyszerre csökken a lakossági digitális szakadék és fejlődnek a digitális közszolgáltatások.
Becslések szerint a WiFi4EU naponta 40-50 millió ember számára fogja biztosítani az ingyenes
internetelérést.

További részleteket a kezdeményezésről itt található.
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Forrás: europapont.blog.hu
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