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Internet satelitarny Tooway został wykorzystany w kolejnym projekcie unijnym
Gmina Racławice przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu
Internet satelitarny Tooway oferowany przez Eutelsat Broadband został wykorzystany w realizacji projektu mającego na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.
Urząd Gminy w Racławicach pozyskał środki finansowe na realizację projektu pod nazwą „Dostęp do Internetu szansą na rozwój
Gminy Racławice” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Całkowita wartość projektu wynosi 1 240
944,40 zł. Dofinansowanie to pochodzi w 85% ze środków europejskich, a 15% to dotacja celowa z publicznych środków
krajowych. Władze gminy zdecydowały się na realizację projektu z uwagi na troskę i dbałość o zrównoważony rozwój gminy
Racławice poprzez stworzenie dla mieszkańców możliwości dostępu do nowoczesnych technologii niezależnie od uzyskiwanych
dochodów czy też niepełnosprawności. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych pomiędzy
dziećmi z rodzin ubogich a tymi z rodzin lepiej sytuowanych materialnie.
Jednym z najważniejszych wskaźników określających wykluczenie cyfrowe jest dostęp do internetu. W 2011 r. w Polsce 33 proc.
gospodarstw domowych nie miało dostępu do internetu (GUS). Wśród 4,179 mln gospodarstw domowych bez dostępu do
internetu 52 proc. stanowią najuboższe gospodarstwa domowe, których miesięczny dochód netto nie przekracza kwoty 1536 zł.
Natomiast odsetek osób prezentujących wysoki poziom umiejętności, czyli potrafiących wykonać pięć lub sześć czynności
związanych z obsługą komputera*, w Polsce wynosi 18%. Spośród krajów Unii Europejskiej jedynie Rumunia i Bułgaria ma
niższy odsetek. Średnia to 25%, ale np. Dania ma 42% (dane Eurostatu za 2012 r., oprac. przez MAiC).
W gminie Racławice w ramach programu zostało zakupionych 130 komputerów, z czego 80 komputerów zostanie
zainstalowanych w gospodarstwach domowych, wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu. Ponad połowa, bo aż 45
gospodarstw, otrzymało dostęp do zasobów internetowych dzięki Tooway. Internet satelitarny nie ma żadnych ograniczeń
związanych z ukształtowaniem terenu lub warunkami pogodowymi. Umożliwia szerokopasmowy dostęp do internetu wszędzie
tam, gdzie budowa infrastruktury kablowej byłaby droga, wymagałaby dużych nakładów czasowych i inwestycyjnych. Dla
oddalonych gospodarstw jest to bardzo często jedyny sposób do uzyskania stałego, bezawaryjnego dostępu do internetu.
- Zdajemy sobie sprawę, że takie projekty to przełomowa zmiana dla lokalnych społeczności. Po raz kolejny cieszymy się z
realizacji projektu satelitarnego przy udziale finansowania unijnego. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom technologicznym
Tooway mieszkańcy powiatu racławickiego będą mogli korzystać na co dzień z zasobów internetu. – komentuje Daniel
Zadrożny, dyrektor regionalny Eutelsat Broadband.
Internet satelitarny Tooway po raz kolejny okazał się skutecznym sposobem na zwiększenie innowacyjności i pokonanie barier
związanych z wykluczeniem cyfrowym na terenach, gdzie dostęp do łącza szerokopasmowego lub internetu mobilnego jest
ograniczony. Wcześniej Tooway został wykorzystany w podobnych projektach zrealizowanych np. w Ciechanowie i Gąbinie (woj.
mazowieckie).
Całość projektu koordynowała firma RBServices z Krakowa – zwycięzca przetargu, a podwykonawca – firma AVC Solutions, była
odpowiedzialna za instalację anten i modemów Tooway w gminie Racławice.
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O Eutelsat Broadband:
Eutelsat Broadband zapewnia dostęp do satelitarnych usług szerokopasmowych dla firm i odbiorców indywidualnych w Europie, w Afryce Północnej i części Bliskiego
Wschodu. Flagowy produkt i usługa szerokopasmowego internetu Tooway jest unikalną i opłacalną alternatywą dla innych technologii na obszarach trudnodostępnych i
gwarantuje pobieranie z prędkością do 22 Mb/s i wysyłanie danych z prędkością do 6 Mbp/s. Klienci korporacyjni i firmy telekomunikacyjne mogą korzystać z całej gamy
produktów oraz rozwiązań VNO i VPN. Eutelsat Broadband zapewnia transmisję danych opartą o protokół IP oraz usługę NewsSpotter. Więcej informacji na stronie
www.eutelsatbroadband.com i www.tooway.pl lub na infolinii 22 306 2901.
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