Internet szerokopasmowy w Polsce Wschodniej – projekty „ostatniej mili”
współfinansowane z Programu Rozwój Polski Wschodniej
Cosieciowych
to jest?
produktów
przez MŚP
 „Ostatnia
mila” – sieć dostępowa – to infrastruktura telekomunikacyjna powstała pomiędzy najbliższym
lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu (sieć hurtowa) a użytkownikiem końcowym.
Za pośrednictwem sieci dostępowej świadczone są m.in. usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
 Usługi dostarczane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych – Operatorów Sieci Dostępowych (OSD).
 Użytkownikami końcowymi Internetu są mieszkańcy Polski Wschodniej oraz zlokalizowane na jej terenie
przedsiębiorstwa i instytucje.
W Programie Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 sfinansowano zarówno sieć „ostatniej mili” jak i sieć
hurtową, zachowując komplementarność inwestycji. Sieć hurtową tworzy pięć Regionalnych Sieci
Szerokopasmowych, znanych pod wspólną nazwą Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej (SSPW). SSPW
obejmuje 10,5 tys. km światłowodów oraz 1 065 węzłów szkieletowych i dystrybucyjnych. To właśnie ta
infrastruktura umożliwia przyłączanie się sieci „ostatniej mili’, dzięki którym OSD doprowadzają Internet
bezpośrednio do jego użytkowników.
Podstawowe założenia projektów „ostatniej mili” w Polsce Wschodniej
 Beneficjenci: przedsiębiorstwa telekomunikacyjne.
 Wykorzystywana technologia: technologia światłowodowa.
 Parametry techniczne: przepływność łącza do użytkownika końcowego min. 2 Mb/s lub 30 Mb/s.
 Możliwość podłączenia sieci „ostatniej mili” do pięciu Regionalnych Sieci Szerokopasmowych.
Osiągnięte efekty
 Liczba zrealizowanych projektów „ostatniej mili”: 74.
 Całkowita wartość inwestycji: ponad 382,51 mln zł.
 Dofinansowanie z UE: 176,04 mln zł.
 Długość wybudowanej sieci dostępowej Internetu szerokopasmowego: ponad 4 tys. km.
 Liczba użytkowników końcowych: ponad 44 tys. (stan na koniec 2015 r.)
Więcej informacji
Informacji o możliwości podłączenia sieci „ostatniej mili” do SSPW udzielają operatorzy telekomunikacyjni
świadczący usługi hurtowe:
Województwo
Polski Wschodniej

Nazwa Operatora Infrastruktury
- usługi hurtowe

Dane kontaktowe:

Glenbrook Investments Sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
e-mail: biuro@olss.pl
www.olss.pl
ul. Poleska 44, 25-325 Kielce
e-mail: biuro@oswss.pl
www.oswss.pl

Lubelskie

Świętokrzyskie
Operator w trakcie wyboru
Podlaskie

(kontakt tymczasowy: Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego,
Departament Społeczeństwa
Informacyjnego)

ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 1
e-mail: sspw@wrotapodlasia.pl
www.sspw.wrotapodlasia.pl

Podkarpackie

Warmińsko-mazurskie

Otwarte Regionalne Sieci
Szerokopasmowe Sp. z o.o.

ul. Franciszka Nullo 2
00 – 486 Warszawa
biuro@orss.pl
www.warminskomazurskie.orss.pl
www.podkarpackie.orss.pl

Dofinansowanie z Programu Polska Cyfrowa
Obecnie istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu
do Internetu (tzw. ostatnia mila) z Programu Polska Cyfrowa. O środki mogą występować przedsiębiorcy
telekomunikacyjni. Informacji na ten temat udziela Centrum Projektów Polska Cyfrowa: www.cppc.gov.pl.

