Mesto PEZINOK
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Názov projektu:
WIFI4EU pre Pezinok
Žiadateľ: Mesto Pezinok
Program cez Brusel: Iniciatíva WiFi4EU
Celkové oprávnené výdavky projektu: 15 000,00 €
Nevyhnutné spolufinancovanie mesta pre zabezpečenie udržateľnosti projektu: v príprave
verejná súťaž
Trvanie projektu: 03/2019 – 06/2020
Iniciatíva WiFi4EU je systém podpory na poskytovanie kvalitného prístupu k internetu miestnym
obyvateľom a návštevníkom v centrách miestneho verejného života. Takéto miestne bezdrôtové
pripojenie, ktoré je bezplatné a bez diskriminačných podmienok, by malo prispieť k preklenutiu
digitálnej priepasti najmä v komunitách, ktoré zaostávajú v oblasti digitálnej gramotnosti, a to aj
vo vidieckych oblastiach a na vzdialených miestach.
Cieľ projektu:
Výsledkom projektu bude voľne prístupná WiFi na verejných miestach, kde je najväčšie
sústredenie a pohyb ľudí či návštevníkov pri konaní kultúrnych a spoločenských udalostí. Mesto
Pezinok má záujem zároveň sprístupniť dáta o pohybe ľudí a ich mobilite – štatistické údaje.
Predpokladaným miestom realizácie projektu je centrálna mestská zóna na Štefánikovej ulici,
v Zámockom parku, pred Kultúrnym domom, na Radničnom námestí neskôr možno aj v ďalších
spádových verejných oblastiach.
Cieľom je zabezpečiť ľahko prístupnú free WiFi pre verejnosť bezplatne a bez diskriminačných
podmienok s využívaním najmodernejších a najlepšie dostupných zariadení schopných
poskytovať používateľom vysokorýchlostné pripojenie.
Rozsah iniciatívy free WiFi4EU:
• podporuje prístup k inovatívnym digitálnym službám ponúkaným prostredníctvom
infraštruktúr digitálnych služieb;
• slúži na účely dostupnosti služieb minimálne v príslušných jazykoch daného členského
štátu a v možnom rozsahu aj v ďalších úradných jazykoch EÚ;
• je poskytovaná v centrách miestneho verejného života vrátane vonkajších priestorov
prístupných širokej verejnosti a vo verejnom živote miestnych komunít.
Mesto Pezinok pri realizácii projektov smerujúcich k smart city podporujúcich informačný
a technologický rozvoj berie na zreteľ aj negatívne dopady digitálnych technológií na kvalitu
života v meste – najmä digitálny smog. V rámci osvetovej činnosti sa preto zameria aj na rodičov,
ktorým záleží na zdravom vývoji ich detí, aby pri ich výchove pristupovali zodpovedne
k používaniu digitálnych technológií, mysleli na možné zneužitie a kybernetickú šikanu, ktorá sa
objavuje už aj medzi školopovinnými deťmi. Z uvedeného dôvodu bude mesto Pezinok spolu
s Mestskou políciou v Pezinku a Obvodným oddelením Policajného zboru SR podporovať všetky
vzdelávacie a osvetové aktivity zamerané prevenciu a znižovanie dopadov či negatívnych
vplyvov na ľudí.

