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ETT FRAMTIDA GEMENSAMT EUROPA 

EU vill skapa gemensamma och praktiska lösningar för sina invånare. Nu 

har ett uppkopplat samhälle blivit en prioriterad fråga. Därför satsas 120 

miljoner Euro fram till år 2020 för att detta skall kunna bli verklighet.  

IT of Sweden erbjuder en professionell och kostnadseffektiv 

helhetslösning för WiFi hotspots där er kommuns behov tillgodoses samt 

EU:s krav på inloggning och uppföljning efterlevs. 

 

Q: Varför skall vår kommun vara med i WiFi4EU? 

A: För att det gagnar både invånare och besökare i er kommun. 

 Möjlighet att profilera de publika platser ni vill satsa på 

 Gratis publikt WiFi ses numera som en jämställdhetsfråga i samhället 

 Material och installationskostnad upp till 15 000 € bekostas av EU 

 Möjlighet till tryggetsövervakning, sensorer, positionering etc. 

 Utveckling av E-Turism, E-Hälsa samt andra E-tjänster 

Q: Varför välja IT of Sweden som leverantör? 

A: För vi har ett unikt erbjudande skräddarsytt enligt era behov. 

 Erfarenhet och specifik kunskap inom publikt WiFi 

 En långsiktig partner som säkerställer drift och underhåll 

 Cloud-baserad lösning som möjliggör framtida uppdateringar 

 AirFiber sammanlänkar två skilda platser till en hotspot 

 Certifierad leverantör för WiFi4EU och valbar i portalen för vouchers 

 

 

 

 

 

“Vi på IT of Sweden ser detta som en möjlighet att 

hjälpa till och utveckla det svenska IT-samhället.” 

 

För mer information se vår hemsida ITofSweden.se/offentligsektor 

 

WiFi4EU 

FAKTA 

20 mars: Registrering startar 

15 maj: Ansökan öppnar 13:00  

Första 1 000 ansökningarna 

beviljas med maximalt 15 000 € 

(först till kvarn…) 

Bidragsmottagarna får checkar 

som ska täcka kostnaden för 

utrustning och installation av 

offentliga surfpunkter. Däremot 

får de själva stå för 

internetabonnemang och 

underhåll i minst tre år. 

Man kan också använda en del av 

pengarna till andra projekt, t.ex. 

för att uppgradera eller köpa ny 

utrustning med den senaste 

tekniken på marknaden. 

                               www.wifi4eu.eu 
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