
▶  SZÉLESSÁVÚ 
INTERNETHÁLÓZATOT 
ÉPÍTETTEK KI WALESBEN   

▶EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Mostantól a walesi otthonok és vállalkozások is nagy 
sebességű száloptikás hálózatokon keresztül jutnak 
internethez, és a digitális forradalom élvonalába 
kerültek.

A Superfast Cymru program bevezetésének köszönhetően 
több mint 437 000 ingatlanban áll rendelkezésre szuper-
gyors szélessávú internet, és a program kereskedelmi beve-
zetésével több mint egymillió ingatlanban lesz elérhető 
a szolgáltatás. A Superfast Cymru a Welsh kormány, az 
Egyesült Királyság kormánya, a British Telecommunications 
plc országos távközlési szolgáltató és az Unió együttműkö-
désével finanszírozta a szupergyors szélessávú internetes 
hálózat kiépítését. A projekt óriási vállalkozás: a BT mérnö-
kei több mint 17 500 km hosszú száloptikás kábelt és mint-
egy 3 000 út menti zöld távközlési szekrényt telepítettek, 
gyakran emberpróbáló, kihívásokkal teli körülmények között.

A nagy sebességű, biztonságos internetes kommunikáció 
nagyon fontos az ország jövőbeli gazdasági fejlődése szem-
pontjából. A digitális infrastruktúra kiépítése előtt a walesi 
vállalkozásoknak óriási nehézséget jelentett felvenni a ver-
senyt az Egyesült Királyság többi részén működő vállalkozá-
sokkal. Napjainkban már mintegy 130 000 cardiffi, 90 000 
swansea-i és 50-50 000 newporti és wrexhami vállalkozás 
rendelkezik nagy sebességű internet-hozzáféréssel. A walesi 
internetes lefedettség napjainkban megelőzi a franciaországi, 
spanyolországi és olaszországi szolgáltatás szintjét, és meg-
egyezik a Németországban jellemző lefedettséggel. „Most már 
a walesi otthonok és vállalkozások is nagy sebességű szálop-
tikás hálózatokon keresztül jutnak internethez, és a digitális 
forradalom élvonalába tartoznak” – mondta Carwyn Jones, 
Wales miniszterelnöke. „A projekt kiváló példája azoknak a sike-
res kezdeményezéseknek, amelyek a magán- és az állami szek-
tor együttműködéséből születnek, és amelyek fontos szerepet 
játszanak a walesi otthonok és vállalkozások internetezési 
körülményeinek javításában.”

A projekt során a BT walesi kirendeltsége 250 teljes munkaidős 
mérnök munkatárssal bővült az elmúlt két évben. A vállalat 
továbbá több mint 110 gyakornokot és számos, számítástech-
nika szakon végzett diplomást is alkalmaz régiószerte.

„Mindez óriási eredmény, és jól mutatja a Superfast Cymru 
projektnek és a szélessávú internet kereskedelmi forgalomba 
kerülésének együttes hatását – folytatta Carwyn Jones. – 
A Superfast Cymru nagyszabású, kihívásokkal teli program, 
amely olyan közösségek számára biztosítja a nagy sebességű 
száloptikás internet-hozzáférést Wales teljes területén, ame-
lyek egyébként nem jutnának ilyen szolgáltatásokhoz.”

David Hughes, a walesi bizottsági hivatal vezetője elmondta: 
„A Superfast Cymru tökéletes példája annak, hogy az európai 
regionális alapok hogyan segíthetik elő Európa újjászületését, 
és járulhatnak hozzá a munkahelyteremtéshez és növekedés-
hez. A gyors és megbízható internet-hozzáférés kiemelt szere-
pet játszik a regionális gazdasági fejlődés támogatásában.”

▶ TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
www.superfast-cymru.com

Skupni stroški: 
210 910 000 EUR
EU-hozzájárulás: 

100 000 000 EUR
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