
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szerokopasmowy dostęp do 
Internetu 

Świadczenie usług dostępu do sieci nowej 
generacji z wykorzystaniem PPP 

 
 
 
         Luty 2013 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Warunki korzystania z niniejszej publikacji 

Niniejsza publikacja została opracowana w celu wzbogacenia i pobudzenia dyskusji na temat 
partnerstwa publiczno – prywatnego, a takŜe w celu propagowania dobrych praktyk w tej 
dziedzinie. Obserwacje, analizy, interpretacje i wnioski zawarte w przedmiotowym materiale 
nie stanowią oficjalnego stanowiska Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (MRR) i nie mogą 
stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń. Ponadto, MRR nie odpowiada 
za błędne interpretacje treści publikacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich 
podstawie. W związku z tym uŜytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej 
publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Dokument moŜe zawierać odesłania 
do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MRR nie ponosi odpowiedzialności za takie 
serwisy, a korzystanie z nich moŜe podlegać szczegółowym warunkom.  

Oryginalna publikacja została wydana przez Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EPEC)  
w języku angielskim, przy pomocy Roda Parkera, Matta Yardleya i Lukmana Abdul-Karima 
z Analysys Mason. Niniejszy materiał stanowi tłumaczenie oryginału. Tłumaczenie zostało 
wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. EPEC nie zweryfikował 
tłumaczenia z języka angielskiego, w związku z tym zleceniodawca tłumaczenia ponosi 
wyłączną odpowiedzialność za jego treść.  

EPEC i MRR upowaŜniają odbiorców niniejszego dokumentu do jego uŜytkowania, 
pobierania, wyświetlania i powielania oraz do drukowania kopii jego treści, przy czym 
odbiorcy są proszeni o podawanie w takim przypadku źródła cytowanych materiałów. EPEC  
i MRR nie wyraŜają zgody na wykorzystywanie niniejszego dokumentu lub jego treści do 
celów komercyjnych.  
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1. Wprowadzenie 
 
Dostęp do usług nowej generacji dla potrzeb szerokopasmo wego 
internetu  
W ciągu nieco ponad 20 lat korzystanie z internetu stało się powszechne. Dostęp do internetu przy 
coraz wyŜszych szybkościach połączenia przyjmuje kluczową rolę w zapewnieniu zarówno dobrobytu 
gospodarczego jak równieŜ spójności społecznej. Dlatego teŜ Komisja Europejska („KE”) przedstawiła 
program na rzecz zwiększenia dostępności internetu w Europie w ramach dostępu do sieci nowej 
generacji (Next Generation Access „NGA”), programu zawierającego ambitne cele rozbudowy, które 
obejmują zwiększanie szybkości pobierania danych tak, aby do roku 2020 wszyscy obywatele UE 
mieli dostęp do internetu o szybkości 30 megabitów na sekundę („Mbit/s”) a takŜe by 50% 
gospodarstw domowych miało moŜliwość dostępu do internetu o szybkości 100 Mbit i więcej. NGA 
będzie stanowić klucz do rozwoju inteligentnej, zrównowaŜonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu 
gospodarki europejskiej. 

1.1 Świadczenie usług dost ępu do sieci nowej generacji  
 z wykorzystaniem PPP  
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EPEC współpracowało z partnerami z EBI i państw członkowskich UE w celu zbadania, kiedy  
i dlaczego partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) stanowią moŜliwość realizacji sieci NGA. Niniejszy 
raport, opracowany przy pomocy Analysys Mason, konsoliduje wiedzę na temat istniejących 
programów PPP wykorzystywanych przy wdraŜaniu sieci NGA. Niniejszy raport zawiera: 
 

• zaplecze dla celów Agendy Cyfrowej dla Europy i potencjalne modele inwestycyjne, które 
moŜna przyjąć podczas wdraŜania infrastruktury NGA z wykorzystaniem PPP; 

• studia przypadków kaŜdego projektu opracowanego przez sektor publiczny dotyczące, między 
innymi, finansów i własności, statusu prawnego, kwestii kosztów, architektury sieci, usług  
i konkurencji, zawierające część przekrojową z opisem cech wyróŜniających kaŜdy projekt 
oraz część końcową, która zawiera podsumowanie projektu i wnioski na przyszłość; 

• wnioski podkreślające kluczowe kwestie poruszone w studiach przypadków. 
 
Studia przypadków w duŜej mierze sporządzono na podstawie zorganizowanych przez EPEC 
warsztatów pt. „Kiedy i dlaczego PPP stanowią korzystna opcję dla budowania dostępu do sieci nowej 
generacji”, które odbyły się w Rzymie w dniu 15 lutego 2011 r. 65 delegatów reprezentowało zarówno 
sektor publiczny jak i prywatny. Gospodarzem wydarzenia był UTFP (Unità tecnica Finanza di 
Progetto - Italian PPP Task Force), włoska jednostka PPP, a wsparcie zapewniła Dyrekcja Generalna 
Społeczeństwo Informacyjne (DG Info w ramach KE). 

 

1.2 Osiągnięcie celów Agendy Cyfrowej  
 
Potrzeba partnerstwa mi ędzy sektorem publicznym i prywatnym 
 
Cel NGA w zakresie krajowego zasięgu szybkich usług szerokopasmowych na terenie UE jest 
ambitny. W przeszłości próby stymulowania większego zakresu świadczenia usług poprzez zmiany 
w rozporządzeniu, na przykład dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, były jedynie częściowo skuteczne 
w momencie rozszerzania zasięgu na cały kraj. Pomimo szeregu zakrojonych na szeroką skalę 
inicjatyw Europa doświadcza coraz większych róŜnic w dostępie do internetu i konsekwentnie 
pozostaje w tyle za telekomunikacyjnymi liderami takimi jak Korea Południowa i Japonia. 
 
Zmiany podstawowych technologii telekomunikacyjnych stanowią zarówno moŜliwości jak i dalsze 
wyzwania. Prawdziwa eksplozja w zakresie mobilnych danych cyfrowych w ciągu ostatnich 5-10 lat 
otwiera szereg nowych moŜliwości wykorzystujących technologie 4G takie jak LTE („Long Term 
Evolution”) i WiMax („Worldwide Interoperability for Microwave Access”)1. Mogą one zapewnić 
przepływ danych o szybkości 100 Mbit/s, a czasami nawet większe. Zasadniczo moŜna je 
wykorzystywać w połączeniu, aby zapewnić najbardziej opłacalne rozwiązanie, unikając 
wygórowanych kosztów związanych z powszechnym dostępem do sieci dzięki technologii FTTH/FTTP 
(fiber to the home / fiber to the premises). Korzystnie wypadają takŜe w porównaniu z technologią 
xDSL, w której szybkość łącza jest ograniczona do 24 Mbit/s. Niemniej jednak takie zaawansowane 
technologie wymagają znacznych inwestycji, aby moŜliwe było udostępnienie ich w gęsto 
zaludnionych rejonach miejskich. Stwarza to zagroŜenie, Ŝe wymagane do tego celu środki będą 
wypierały bardzo potrzebne dofinansowanie regionalne na rzecz NGA. 
 
Osiągnięcie celu NGA będzie wymagało inwestycji prywatnych w połączeniu z europejskim, krajowym 
i lokalnym wsparciem rządowym, które moŜe obejmować korzystanie z poŜyczek udzielonych przez 
organizacje takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Istnieją cztery inwestycyjne modele PPP 
w zakresie sieci NGA, z których wszystkie są dostępne dla sektora publicznego w celu sfinansowania 
wdraŜania sieci i osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej: 
 

• prywatny projekt, budowa i eksploatacja („prywatny DBO”); 
• publiczny outsourcing; 
• wspólne przedsięwzięcie; oraz 
• publiczny projekt, budowa i eksploatacja („publiczny DBO”). 

 

                                                                 
1 Słowniczek uŜywanych terminów stanowi Rozdział 11 publikacji.  



 6

Modele te stanowią szereg moŜliwości łączenia inwestycji publicznych i prywatnych, zapewniają róŜne 
poziomy zaangaŜowania, zobowiązania i ryzyka zatrzymanego ze strony sektora publicznego. KaŜdy 
model ma zastosowanie w róŜnych okolicznościach, w zaleŜności od zakresu wymaganej 
infrastruktury, szczegółowych celów sektora publicznego oraz zakresu akceptacji inwestycji/ryzyka 
przez potencjalnych partnerów z sektora prywatnego. 
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2. Osiąganie celów Agendy Cyfrowej poprzez Partnerstwa 
Publiczno-Prywatne  

2.1 Wyzwania zwi ązane z wdra Ŝaniem NGA w Europie  
 
Osiąganie celów NGA będzie stanowiło bardzo duŜe wyzwanie. W Europie dostępność usług poprzez 
połączenia światłowodowe dla internetu jest znacznie niŜsza w porównaniu z USA i Japonią. Niewielu 
Europejczyków ma dostęp do internetu o szybkościach, które obywatele Korei Południowej i Japonii 
juŜ uwaŜają za normę. Europa pozostaje zaleŜna od obecnych połączeń szerokopasmowych ADSL 
(„Asymmetric Digital Subscriber Line”) i DSL („Digital Subscriber Line”) w oparciu o istniejącą 
infrastrukturę sieci miedzianych. W celu osiągnięcia bardzo wysokich szybkości dostępu do sieci, 
przewidywanych w ramach NGA, niezbędny będzie rozwój szybkich sieci światłowodowych  
i połączenie ich, w stosownych przypadkach, z bardzo szybką łącznością bezprzewodową. Niemniej 
jednak, według najnowszych danych statystycznych KE, tylko 42,2% stałych łącz szerokopasmowych 
ma szybkość co najmniej 10 Mbit/s, natomiast szybkość 6,5% z nich dochodzi do 30 Mbit/s. ChociaŜ 
zachodzi pewien postęp w zakresie poprawy szybkości dostępu do sieci, mniej niŜ 1% populacji ma 
dostęp do standardu 100 Mbit/s, który do 2020 ma być przeznaczony dla połowy obywateli UE. Będą 
to znaczące wyzwania, które naleŜy pokonać. 
 
 
 
 

Odsetek gospodarstw domowych obję tych FTTH/FTTB w 2010
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Wskaźnik penetracji abonentów FTTH/FTTB w 2010
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2.2 Studia przypadków dla wszystkich czterech mecha nizmów 
finansowania PPP   
 
O ile dostęp do internetu na obszarach miejskich będzie finansowany przede wszystkim przez sektor 
prywatny, to istnieją znacznie większe wyzwania w zakresie rozszerzenia zasięgu na mniej zaludnione 
obszary wiejskie. Rządy są ograniczone przez podwójne wyzwania w zakresie zmniejszania deficytów 
i spełnienia wielu kolidujących wymogów stawianych budŜetom krajowym. Jest coraz mniej 
prawdopodobne, Ŝe władze publiczne będą mogły samodzielnie uzupełniać luki w świadczeniu usług. 
Partnerstwo publiczno-prywatne zapewnia potencjalnie skuteczne rozwiązania tego dylematu. Jako 
alternatywna metoda zamówień publicznych, PPP zostały pomyślnie zastosowane w celu spełnienia 
szeregu wymogów infrastrukturalnych. PPP wykorzystano do budowy wielu projektów infrastruktury 
transportowej, ale z równym sukcesem zastosowano je takŜe podczas budowy szkół, szpitali, sądów, 
więzień, obiektów sportowych, jak równieŜ innych obiektów wymaganych przez sektor publiczny. 
 
PPP nie naleŜy postrzegać wyłącznie jako metody finansowania. Mogą one zapewnić sektorowi 
publicznemu moŜliwość transferu ryzyka i przyspieszenia rozbudowy niezbędnej infrastruktury 
wymaganej przez dostawców usług, zanim będą oni gotowi do świadczenia usług internetu 
szerokopasmowego na rzecz klientów detalicznych i biznesowych. Projekty PPP mają tę zaletę, Ŝe 
poziom zaangaŜowania sektora prywatnego i zobowiązania w zakresie finansowania moŜna 
dostosować tak, aby spełniał szczególne wymogi istniejące dla danego regionu. Nie zawsze jeden 
format nadaje się dla wszystkich. Poziom kontroli, który musi zostać zachowany przez sektor 
publiczny będzie róŜny w poszczególnych projektach. PPP umoŜliwia realizację projektów  
o odpowiednim zakresie i przyspieszonym harmonogramie, zapewniając, Ŝe środki publiczne zostaną 
wykorzystane w najbardziej efektywny i skuteczny sposób, jednocześnie zachęcając sektor prywatny 
do jak największego zaangaŜowania, a zwłaszcza podziału ryzyka. W opisanych przykładach PPP 
przyjmują róŜne formy i wykorzystują róŜne modele finansowania. W kaŜdym przypadku projekt róŜni 
się pod względem poziomu transferu ryzyka i wkładu finansowego ze strony sektora prywatnego. 
Siedem studiów przypadku opisanych w niniejszym raporcie pokazuje, w jaki sposób moŜna 
zastosować róŜne modele PPP. 
 
 
 
 
 
 

Agenda Cyfrowa: 50% gospodarstw korzystających z Internetu > 100 Mbit/s do 2020 
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Projekt Prywatny 
DBO 

Publiczny 
outsourcing  

Wspólne 
przedsięwzięcie 

Publiczny 
DBO 

Superfast Cornwall, Wielka Brytania     
Asturcon, Hiszpania     
Metroweb, Włochy     
Auvergne, Francja     
Progetto Lombardia, Włochy     
MAN Project, Irlandia     
Shetland Interconnect Project, Wielka 
Brytania 

    

 

2.3 Cztery modele PPP dla potrzeb szerokopasmowej i nfrastruktury 
dost ępu do internetu  
Główną podstawę porównywania róŜnych modeli stanowi uwzględnienie odpowiednich uprawnień do 
podejmowania decyzji współdzielonych przez sektor publiczny i prywatny. Niemniej jednak kluczowy 
element, który je łączy, jest taki, Ŝe sektor publiczny organizuje niezbędną infrastrukturę, zanim 
prywatni dostawcy usług będą przygotowani do świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do 
internetu. Po podjęciu zobowiązania udostępnione usługi, oprócz szerokopasmowego dostępu do 
internetu, obejmują usługi telefonii i telewizji kablowej. O ile podejścia w ramach opisanych modeli się 
róŜnią, to kaŜde z nich odniosło swoisty sukces i wzbudziło wystarczające zainteresowanie sektora 
prywatnego. Ponadto kluczową, powtarzającą się korzyść stanowiło efektywne przejście z sieci 
miedzianych na wysokowydajne sieci światłowodowe. 
 
Cztery najwaŜniejsze modele PPP ustalone w wyniku badań to: 
 
Prywatny DBO 
W wielu regionach Europy zapotrzebowanie na szerokopasmowy dostęp do internetu jest 
wystarczające, aby przyciągnąć sektor prywatny, ale wymagane jest dodatkowe wsparcie finansowe w 
formie dotacji państwowych w celu stworzenia akceptowalnego modelu inwestycyjnego. Zgodnie z tą 
formą PPP, sektor prywatny buduje, posiada i eksploatuje infrastrukturę, ale podlega ścisłym 
kontrolom, w tym kontrolom ustanowienia celów rozbudowy, analizy porównawczej a takŜe innych 
wyraźnie określonych celów. 
 
Superfast Cornwall to projekt w Wielkiej Brytanii, który pokazuje, w jaki sposób moŜna stosować ten 
model. Firma BT wygrała przetarg na świadczenie usług szybkiego opartego na światłowodach 
szerokopasmowego dostępu do sieci na rzecz ponad 266 000 lokali, w tym 30 000 firm w hrabstwie 
Kornwalia. Kwota 132 mln GBP zostanie zainwestowana w dostarczenie infrastruktury sieciowej, która 
następnie będzie dostępna na zasadach hurtowych dla podmiotów trzecich - operatorów usług. 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego („EFRR”) wspiera projekt kwotą dofinansowania 53,5 mln 
GBP. Firma BT zapewnia pozostałą kwotę, dostarczając silnych zachęt finansowych w celu 
zagwarantowania, Ŝe szerokopasmowa sieć internetowa nie tylko została skonstruowana zgodnie  
z wymaganymi standardami, ale takŜe Ŝe z usług tych będą korzystali róŜni prywatni dostawcy usług. 
 
Wspólne przedsi ęwzięcie PPP 
Wspólne przedsięwzięcie PPP (joint venture - JV ) obejmuje podział własności między sektor 
publiczny a prywatny. Budową i eksploatacją zajmuje się sektor prywatny. JV umoŜliwiają sektorowi 
publicznemu rozpoczęcie głównej części projektu, ale stopniowo umoŜliwiają sektorowi prywatnemu 
przejmowanie coraz większej kontroli i odpowiedzialności w oparciu o pewne kluczowe wskaźniki 
wydajności. Sektor publiczny dokonuje początkowo większego zobowiązania w zakresie finansowania, 
ale później to sektor prywatny bierze na siebie odpowiedzialność za projekt, do momentu aŜ sieć nie 
zacznie sama się finansować. 
 
Przykładem jest Metroweb we Włoszech, który pomyślnie zainwestował 400 mln EUR w infrastrukturę 
światłowodową obsługującą rejon Mediolanu. Został załoŜony przez przedsiębiorstwo będące 
własnością władz lokalnych i obecnie nastąpiło jego przekształcenie do sytuacji, w której firma stanowi 
w całości własność prywatną. Po dziesięciu latach sukcesu nadal trwa samofinansująca się 
ekspansja. Ta forma PPP umoŜliwia zapewnienie wiedzy i wsparcia sektora prywatnego, natomiast 



 10

sektor publiczny zachowuje kontrolę na kluczowych wczesnych etapach budowy sieci i nadal posiada 
prawa decyzji w przypadku przeprowadzania operacji handlowych. 
 
Publiczny outsourcing 
Trzecie podejście opiera się na modelu PPP, gdzie właścicielem jest państwo a operatorem podmiot 
prywatny (Government Owned – Contractor Operated, GOCO). Ten rodzaj umowy z sukcesem 
wykorzystano w Wielkiej Brytanii i USA dla potrzeb politycznie wraŜliwej infrastruktury, na przykład 
laboratoriów rządowych prowadzonych przez sektor prywatny. Polega ona na budowie i eksploatacji  
w pełni funkcjonalnej infrastruktury szerokopasmowej, w przypadku gdy samo finansowanie 
dostarczane jest ze źródeł sektora publicznego. Po konkurencyjnym przetargu wyznacza się operatora 
z sektora prywatnego, który bierze odpowiedzialność za wdraŜanie infrastruktury, a następnie 
eksploatację sieci. Ponadto firma prywatna ponosi równieŜ odpowiedzialność za marketing usług 
hurtowych, a w niektórych przypadkach równieŜ detalicznych. 
 
Przykładami zastosowania modelu są Metropolitan Networks Project („MAN”) w Irlandii i PPP  
w regionie Owernii we Francji. Poszczególne MAN są zarządzane przez firmę e|net przez 15 lat. 
Ogólnie posiadają one ponad 1000 km sieci światłowodowej w 66 miastach w Irlandii. Całkowita 
wartość inwestycji wynosi maksymalnie 170 mln EUR, przy czym władze lokalne i regionalne 
zapewniają 10% finansowania, EFRR 45%, a resztę finansuje rząd Irlandii. Infrastruktura pozostaje 
własnością publiczną. W projekcie Auvergne, France Telecom posiada 10-letnią umowę na 
eksploatację i rozbudowę istniejących sieci usług szerokopasmowych z budŜetem w wysokości 38,5 
mln EUR. O ile sieć bazuje głównie na technologii DSL, to obejmuje równieŜ pętle światłowodowe, 
które zwiększają szybkości pobierania danych. W obu projektach głównych dostawców usług 
przyciągnięto w celu świadczenia usług dla klientów. 
 
Publiczny DBO 
W tym modelu istnieje znacznie wyŜszy poziom zaangaŜowania ze strony sektora publicznego, który 
jest uzasadniony dąŜeniem do większej kontroli. W szczególności model ten zapewnia alternatywę, 
gdy dostępne jest specjalne finansowanie dla regionów w niekorzystnej sytuacji. Sektor publiczny 
rozwija wymaganą infrastrukturę dla usług szerokopasmowych w sposób konwencjonalny, poprzez 
indywidualne udzielanie zamówień. Projektem, realizacją i eksploatacją samej sieci zarządza 
bezpośrednio sektor publiczny. Powoływana jest oddzielna spółka publiczna, która udostępnia sieć 
prywatnym dostawcom usług na zasadach konkurencyjnych. 
 
Przykładem takiej struktury jest projekt PPP Asturcon w Hiszpanii, gdzie spółka publiczna sama 
wdraŜa i zarządza siecią sprzedaŜy hurtowej (inwestycja w wysokości 55 mln EUR), aby móc 
utrzymać kontrolę nad swoimi celami w zakresie rozbudowy, jak równieŜ bezpośrednio zarządzać 
siecią. Projekt Asturcon działa w podupadającym dawnym regionie produkcji węgla i stali. Powołano 
całkowicie publiczną spółkę specjalnego przeznaczenia (spółka GIT), która oferuje usługi hurtowe 
prywatnym dostawcom usług. Wysoki poziom kontroli umoŜliwił zaangaŜowanie szeregu 
rywalizujących ze sobą prywatnych dostawców usług. Usługi dla klientów biznesowych i prywatnych 
obejmują połączenia 100/100 Mbit/s dla biznesu i 100/20 Mbit/s dla klientów prywatnych. 

2.4 Inne czynniki kluczowe  
 
Wybór technologii 
Coraz bardziej oczywiste jest, Ŝe wdroŜenie rozwiązań FTTP („fibre to the premises”) nie we 
wszystkich obszarach jest opłacalne. W projektach, które rozpatrywaliśmy - Superfast Cornwall  
i Auvergne - przyznano, Ŝe wdroŜenie FTTP na całym obszarze docelowym jest nierealne, poniewaŜ 
jego koszty są ekonomicznie wygórowane. Zamiast tego skupiono się na zapewnieniu usługi znacznie 
szybszej niŜ dostępna obecnie. O ile nie jest to idealne rozwiązanie, to nadal zapewnia korzyści  
w ramach ograniczeń środowiska gospodarczego. Nowe rozwiązania technologiczne oferowane przez 
technologię 4G mogą pokonać niektóre z bieŜących barier finansowych. PoniewaŜ zapotrzebowanie 
na dostęp do danych cyfrowych nadal gwałtownie wzrasta, kaŜdy skokowy wzrost szybkości 
pobierania danych w odległych regionach jest bardzo poŜądany, nawet jeśli wciąŜ wypada mniej 
korzystnie w porównaniu z tym, co jest dostępne w większych miastach. 
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Zrównowa Ŝony rozwój projektu 
Z punktu widzenia zrównowaŜonego rozwoju pozytywnym zjawiskiem jest udział w niektórych 
projektach głównych przedsiębiorców krajowych (np. w projektach Superfast Cornwall, Auvergne, 
Progetto BUL Lombardia). Dzieje się tak szczególnie w przypadku, gdy są oni zaangaŜowani  
w świadczenie usług hurtowych, które stanowią rozszerzenie usług oferowanych przez nich w innych 
częściach kraju. Pomaga to zapewnić sytuację, w której klienci mają dostęp do szerokiej gamy 
produktów i usług oraz daje im się dostęp do najlepszych ofert na rynku krajowym. 
 
Ryzyko projektowe 
Kluczową kwestią we wszystkich projektach jest podział ryzyka handlowego i technicznego. Gdy 
zaangaŜowany jest sektor prywatny, waŜne jest, aby dzielić ryzyko w najwyŜszym moŜliwym stopniu, 
przy zastrzeŜeniu, Ŝe podział taki musi być realistyczny, aby zagwarantować bezpieczeństwo 
prywatnej stronie inwestycji. 
 
W przypadku outsourcingu, gdzie zarządzany podmiot usługowy czyni pewne inwestycje (np.  
w urządzenia), naleŜy podjąć kroki w celu zapewnienia, Ŝe inwestycję moŜna wspierać przez cały 
okres istnienia umowy outsourcingu, tak, aby poziom inwestycji nie ulegał zmniejszeniu ze względu na 
brak moŜliwości finansowego zwrotu z inwestycji.  
 
PPP stanowi waŜny element w rozgrywce, w której Europa ma osiągnąć załoŜenia Agendy Cyfrowej 
2020, poniewaŜ wykorzystanie jedynie inwestycji samego sektora publicznego lub prywatnego nie 
gwarantuje osiągnięcia sukcesu. Ponadto PPP powinno słuŜyć zagwarantowaniu, Ŝe środki publiczne 
są dzielone w sposób tak sprawiedliwy jak to tylko moŜliwe i wykorzystywane tylko wtedy, gdy sektor 
prywatny nie jest w stanie zapewnić rozwiązania. Ponadto PPP stanowi dobre narzędzie skutecznego 
zarządzania dla potrzeb zapewnienia osiągnięcia celów publicznych. 

2.5 Inicjatywy stymuluj ące popyt  
 
Wszystkie siedem projektów wykorzystało kilka podejść w celu stymulacji popytu. Są to:  
Bezpośredni kontakt z biznesem 

• W projekcie Superfast Cornwall prowadzony jest dedykowany, wart 1 mln EUR, program 
zaangaŜowania przedsiębiorstw celem promowania korzystania z sieci NGA, w drodze 
spotkań i bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi przedsiębiorstwami. 

• W przypadku MAN firma e|net równieŜ zastosowała model stymulacji popytu wykorzystujący 
kontakt bezpośredni, koncentrując się na lokalnych władzach i organizacjach. 

 
Reklama 

• Projekty Asturcon i Auvergne stosują bezpośrednią reklamę w celu promowania wiedzy na 
temat sieci NGA, natomiast Metroweb polega na reklamie przez dostawców detalicznych. 
Fastweb i Telecom Italia starają się trafiać bezpośrednio do klientów. 

• Inicjatywy lokalne moŜna równieŜ uzupełnić kampaniami krajowymi, takimi jak promowanie 
przez Martha Lane Fox, brytyjskiego „Cyfrowego Lidera”. 

 
Współpraca z dostawcami usług 

• Metroweb początkowo adresował moŜliwość wynajmu przepustowości do innych 
przedsiębiorców na zasadzie krótkoterminowych dzierŜaw (tj. poniŜej trzech lat) w celu 
zwiększenia wykorzystania sieci. 

• W przypadku MAN firma e|net współpracowała z dostawcami usług w celu świadczenia 
określonych usług poprzez sieć, a Progetto Lombardia ma w planach przyjęcie podobnego 
podejścia. 

 
Edukacja 

• Progetto BUL Lombardia określił potrzebę edukacji ICT w celu szerzenia wiedzy na temat 
tego, w jaki sposób NGA moŜe zwiększyć wydajność przedsiębiorstw poprzez inicjatywy 
takie jak narzędzia współpracy.  

• ZaangaŜowanie projektu Superfast Cornwall przejawia się w działaniach edukacyjnych dla 
podkreślania moŜliwości, jakie daje sieć NGA. 
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2.6 Porównanie z innymi sektorami  
 
Porównanie z projektami transportowymi 
W ciągu ostatnich 25 lat PPP wykorzystywano w celu finansowania budowy i utrzymania infrastruktury 
transportowej. W Wielkiej Brytanii podejście nabrało znacznego rozmachu w 1992 roku wraz  
z wprowadzeniem tzw. prywatnych inicjatyw finansowych (PFI) i od tego czasu rozprzestrzeniło się na 
inne kraje Wspólnoty Brytyjskiej oraz Unii Europejskiej.  
 
Istnieje kilka róŜnic między umowami PPP w zakresie transportu, a PPP w zakresie NGA, które 
sprawiają, Ŝe te drugie są trudniejsze w realizacji. Łatwiej przewidzieć popyt na usługi transportowe, 
poniewaŜ jest to dojrzała usługa, gdzie wzrost moŜna stosunkowo prawidłowo przewidywać, natomiast 
NGA jest nową usługą, gdzie popyt jest niepewny. Łańcuch wartości transportu jest stosunkowo 
prosty, obejmuje uŜytkowników transportu, rząd i prywatną spółkę zaangaŜowanych w PPP. 
Natomiast łańcuch wartości NGA obejmuje bardziej złoŜoną konfigurację dostawców detalicznych  
i dostawców aplikacji. 
 
NGA niesie ze sobą ryzyko technologiczne, które nie jest widoczne w sektorze transportu, polegające 
na tym, Ŝe podczas trwania projektu określonej wybranej technologii szerokopasmowej mogłyby 
zagraŜać inne technologie. Na przykład wdroŜeniu FTTC („fibre to the curb”) moŜe zagraŜać FTTP lub 
rozwiązanie oparte na sieci bezprzewodowej. Alternatywna technologia moŜe zatem zapewnić 
moŜliwość wejścia na rynek dzięki konkurowaniu z projektem PPP, zagraŜając biznesowej propozycji 
zawartej w rozwiązaniu PPP. Ponadto sieci FTTP opartej na PPP mogłaby zagraŜać istniejąca sieć 
miedziana, jeśli technologia sieci miedzianych zostałaby na tyle udoskonalona, aby zapewnić szybszy 
dostęp do danych i dłuŜszą Ŝywotność – moŜe to zmniejszyć wykorzystywanie sieci nowej generacji. 

2.7 Zachęcanie do innowacji i szeroki zakres dostawców usług  
 
Otwarty i elastyczny model 
Sieć musi być otwarta i elastyczna, aby umoŜliwiać innowacje ze strony dostawców usług, po cenach, 
które są konkurencyjne, sprawiedliwe i które zniechęcą do zakładania alternatywnej infrastruktury. 
Zachęci to potencjalnych dostawców do zostania hurtowym klientem sieci opartej na PPP, w miejsce 
tworzenia oddzielnej sieć.  
 
Ryzyko związane z siecią miedzianą moŜna zmniejszyć poprzez uwzględnienie zamknięcia istniejącej 
infrastruktury miedzianej w ramach projektu PPP, tak jak ma to miejsce w projekcie Progetto 
Lombardia. Jest to skomplikowane, poniewaŜ w tej sytuacji projekt PPP będzie musiał zagwarantować 
spełnienie warunków prawnych, na których opierają się obecne usługi, a to wymaga udziału 
dotychczasowego operatora sieci w procesie wprowadzania zmian. Niemniej jednak takie podejście 
gwarantuje większą pewność, Ŝe odpowiednia liczba klientów przejdzie do nowej sieci w ramach 
projektu PPP. 
 
Model hurtowego dostawcy internetu 
Podmiot sprzedający dostęp do sieci NGA moŜe być wyłącznym dostawcą hurtowym lub świadczącym 
usługi hurtowe podmiotem operatora, który świadczy takŜe usługi detaliczne. Jeśli operator hurtowy 
posiada równieŜ podmiot świadczący usług detaliczne, musi istnieć pewna organizacyjna forma ich 
oddzielenia w celu uniknięcia konfliktu interesów. Problemy te zostały rozwiązane w projekcie 
Superfast Cornwall dzięki następującym środkom: 
 

• funkcjonalne oddzielenie przedsiębiorstwa dostępowego firmy BT Openreach od jego 
podmiotów świadczących usługi hurtowe i detaliczne, 

• regulacja cen i dostępu do usług przez brytyjski organ regulacyjny Ofcom oraz 
• oddzielenie księgowości projektu Superfast Cornwall przez firmę BT. 

 
Operator wyłącznie hurtowy nie ma takich problemów, ale moŜe mieć inne trudności takie jak: 

• ustanowienie poziomów cenowych, jeśli nie istnieje precedens krajowy (jak w przypadku 
projektu Asturcon) lub 

• przyciągnięcie dostawców usług do sieci, poniewaŜ sieć moŜe nie posiadać wystarczającej 
liczby potencjalnych klientów, aby podłączenie do niej było opłacalne. 
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Zgoda na udzielenie pomocy publicznej 
Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie zgody jest łatwiejsze, gdy istnieje wkład prywatnego kapitału do 
projektu, poniewaŜ zmniejsza to intensywność pomocy publicznej, co stanowi kluczową miarę 
stosowaną przez KE w ocenie zakłóceń na rynku. 

2.8 Potrzeba zastosowania długoterminowego podej ścia  
 
W celu przyciągnięcia inwestycji na poziomie wymaganym do osiągnięcia celów Agendy Cyfrowej 
konieczne będzie uzupełnienie rządowych i unijnych inwestycji za pomocą znacznych inwestycji 
sektora prywatnego. Projekty PPP w zakresie NGA mogą być szczególnie atrakcyjne dla inwestorów 
poszukujących skromnego, ale stosunkowo bezpiecznego rocznego zwrotu finansowego w długiej 
perspektywie od firm ze stałym przepływem finansowym, takich jak np. fundusze emerytalne. 
 
W celu przyciągnięcia inwestycji ze strony organizacji poszukujących takich profili zwrotu, istotne jest, 
aby zminimalizować ryzyko za pomocą starannego opracowania warunków kontraktu PPP. 
Doświadczenie Metroweb sugeruje, Ŝe umiarkowane zwroty finansowe moŜna osiągnąć poprzez 
budowę zdolności przesyłowej sieci, którą moŜna wykorzystać do powielania rozbudowy na większym 
obszarze – choć prawdą jest równieŜ, Ŝe Metroweb zbudowano w stosunkowo zamoŜnej części 
Włoch, która jest atrakcyjna pod względem handlowym. Metroweb korzysta takŜe ze swojego bliskiego 
związku z dostawcą detalicznym – firmą Fastweb, co zredukowało ryzyko rynkowe. Jest to 
rozwiązanie mniej prawdopodobne w przypadku większości projektów PPP, które są ukierunkowane 
na obszary słabo rozwinięte. 
 
Gdy środki publiczne przeznaczane są na dotowanie prywatnych firm, istnieje ryzyko naruszenia 
obowiązujących przepisów unijnych. Pomoc publiczna jest na ogół niepoŜądana, poniewaŜ stwarza 
zakłócenia na rynku. Niemniej jednak mogą wystąpić określone sytuacje, w których dotacje moŜna 
uznać za akceptowalne. W szczególności zapewnienie dotacji państwowych moŜna uznać za 
akceptowalne, jeśli ich wystąpienie umoŜliwi szybki rozwój w zaniedbanych regionach kraju, takich jak 
Kornwalia czy Wyspy Szetlandzkie. 
 
Pomoc publiczna dla celów rozbudowy NGA moŜe być dopuszczalna, jeśli znacznie przyspieszy to 
wdraŜanie nowoczesnych rozwiązań w porównaniu z równolegle działającym wolnym rynkiem. 
Niemniej jednak, jak pokazują przykłady projektów Superfast Cornwall i Shetland, wniosek  
o przyznanie pomocy publicznej i procedura udzielania zamówień publicznych zabierają wiele czasu – 
zazwyczaj 2-3 lata. 
 
Szybkość rozbudowy sieci po zdobyciu środków i wykonawców zaleŜy od wielu czynników, takich jak 
wpływ czasu na dostępność środków na budowę NGA oraz wielkość i złoŜoność projektu i ich wpływ 
na plan rozbudowy: 
 

• w przypadku projektu Superfast Cornwall środki EFRR są dostępne tylko do 2014 roku  
w ramach programu konwergencji dla Kornwalii; 

• Auvergne stopniowo wygasza rozbudowę NGA na przestrzeni 12 lat, tak, aby rozłoŜyć wymogi 
inwestycyjne w znaczącym okresie czasu. 
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3. Superfast Cornwall 

3.1 Zakres i cele  
Ogłoszony we wrześniu 2010 roku program Superfast Cornwall ma na celu wyposaŜenie minimum 
80% lokali w superszybki szerokopasmowy dostęp do sieci nowej generacji (FTTP i FTTN) do 2015 
roku. Celem programu jest takŜe wprowadzenie szybszego szerokopasmowego dostępu do sieci 
opartego na światłowodach oraz zwiększenie istniejących szybkości w przypadku lokali poza 
zasięgiem sieci światłowodowych. 
Inwestycja stanowi część programu konwergencji UE, który ma pomóc przekształcić konkurencyjność 
gospodarczą Kornwalii oraz wysp Scilly. 
 
Mechanizm finansowania 
Program Superfast Cornwall jest przykładem prywatnego DBO. Wykorzystuje zasoby i wiedzę 
obecnego operatora (firmy BT) w celu realizacji duŜego i złoŜonego projektu. 

3.2 Kluczowe cechy charakterystyczne  
 
Cecha 
charakterystyczna  
 
Cechy 
wyróŜniające  
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
SprzedaŜ hurtowa  
 
 
 
 
Status prawny  
 
 
 
 
 
 
Koszty  
 

Opis  
 
 
Prywatny projekt, budowa 
i eksploatacja z udziałem 
dotacji państwowej w celu 
osiągnięcia wysokiego poziomu 
FTTP 
 
Firma BT (projekt finansowany 
z dotacji EFRR, firmy BT 
i Rady Kornwalii)  
 
Aktywne produkty hurtowe 
poprzez firmy BT Wholesale 
and Openreach plus pasywny 
dostęp do sieci zgodnie 
z brytyjskimi wymogami 
prawnymi 
 
Zapewniona pomoc publiczna 
w oparciu o fakt, Ŝe Kornwalia 
jest w większości obszarem 
białym (tj. obszarem, w którym 
nie przyjęto Ŝadnej konkretnej 
propozycji planowania)  
 
BudŜet ogólny szacowany 
na 132 mln GBP 

Zasięg 

 
Superszybki szerokopasmowy dostęp do sieci 
zaczyna być dostępny 
 
Teraz 
 
Marzec 
 
Pod koniec 2012 
 
Pod koniec 2013 

 
� Środowisko: głównie wiejskie 
� Lokale: 266 000, w tym 25 000 

przedsiębiorstw (ponad 80% FTTP  
i FTTC) 

� Dotychczasowy postęp (kwiecień 
2011): 15 ,000 okablowanych lokali 
w 8 obszarach centrali telefonicznej 
(FTTC) 

 
Źródło: Cornwall Development Company 
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3.3 Finanse i własno ść 
 
Inwestycja 
Grupa BT (obejmująca firmy BT Wholesale, Openreach oraz przedsiębiorstwa handlu detalicznego) 
zainwestuje maksymalnie 78,5 mln GBP ze środków własnych, natomiast EFRR zapewni 
maksymalnie 53,5 mln GBP finansowania deficytu, w celu uzupełnienia całkowitych planowanych 
kosztów projektu. Rada Kornwalii inwestuje w marketing z wykorzystaniem środków z EFRR oraz 
finansowania firmy BT celem stymulacji popytu. 
 
Uzasadnienie podej ścia 
Łączność szerokopasmową nowej generacji (Next generation broadband, „NGB”) uznano za 
pojedynczy, najbardziej transformacyjny element programu konwergencji UE dla Kornwalii i wysp 
Scilly 2007-13. 
RozwaŜono rozwój zarówno opcji PPP z inicjatywy sektora publicznego jak i z inicjatywy sektora 
prywatnego. Opcja z inicjatywy sektora publicznego została odrzucona, poniewaŜ ryzyko ponosiłby 
całkowicie sektor publiczny, a istotna moŜliwość wykorzystania inwestycji sektora prywatnego 
zostałaby pominięta. 
Zalecane podejście PPP dla sektora prywatnego obejmowało budowę, posiadanie i eksploatację sieci 
NGB z naciskiem na dostarczanie korzyści gospodarczych i dąŜenie do osiągnięcia 100% zasięgu. 
Takie podejście postrzegane jest równieŜ jako podstawa dla zapewnienia przyszłej inwestycji w celu 
utrzymania sieci NGB. 
 
 

Inwestycja

Rada Kornwalii 1.0

BT 78.5

EFRR 53.5

 
 

3.4 Status prawny  
Wniosek o przyznanie pomocy publicznej został złoŜony w lipcu 2009 roku zgodnie z art. 88 ust. 3 
Traktatu WE, w ramach programu konwergencji UE na lata 2007–2013. Pozytywnej odpowiedzi 
udzielono w maju 2010 roku. 
We wniosku stwierdzono, Ŝe jest on zgodny z wymogami w zakresie pomocy publicznej 
opublikowanymi we wrześniu 2009 roku. W szczególności były to: 

• Strategia Lizbońska – lizbońskie kategorie interwencji w przypadku sieci szerokopasmowych  
i infrastruktury ICT; 

• Europejskie Społeczeństwo Informacyjne (i2010) – wspieranie rozwoju kompleksowych 
krajowych strategii w zakresie łączności szerokopasmowej; 

• Strategia UE na rzecz zrównowaŜonego rozwoju – wykorzystująca NGB do obniŜenia 
zapotrzebowania na energię (np. ograniczenie transportu); 

• Brytyjska krajowa strategia w zakresie NGB – raport „Digital Britain”; oraz 
• Zgodność z wytycznymi dotyczącymi pomocy publicznej dla sieci szerokopasmowych, które 

przez pewien czas prawdopodobnie pozostaną białym obszarem NGB, na przykład: 
− otwarty dostęp do sieci – aktywny dostęp hurtowy na niedyskryminacyjnych, równych  

i przejrzystych zasadach oraz bierny dostęp tam, gdzie powstaje popyt i hurtowy dostęp 
jest opłacalny; 

Całkowity koszt inwestycji 134 mln GBP 
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− firma BT zapewnia oddzielną księgowość dla projektu oraz otrzymuje dotację 
po przedstawieniu kosztów wykazujących, w jaki sposób spoŜytkowano pieniądze. 

3.5 Podej ście biznesowe  
 
Podej ście w zakresie zamówie ń publicznych 
Procedura zmierzająca do udzielenia dotacji nastąpiła po postępowaniu w trybie dialogu 
konkurencyjnego zgodnie z Public Contracts Regulations (brytyjskim rozporządzeniem w sprawie 
zamówień publicznych), w efekcie którego dokonano wyboru firmy BT. 
 
Kryteria udzielenia zamówienia obejmowały: 

• poziom oczekiwanego finansowania deficytu; 
• model finansowy, w tym zwrot z inwestycji; 
• technologię; 
• zasięg; 
• dopasowanie regulacyjne (w tym aktywny i pasywny dostęp hurtowy); 
• usługi wdroŜenia i wsparcia; 
• taryfy i przystępność;  
• aplikacje uŜytkownika końcowego i marketing. 

 
Konkurencyjno ść rynkowa 
 
Warstwa dostawcy usług Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa BT Wholesale 
Infrastruktura pasywna Openreach∗ 
 
Firma BT będzie oferować te same aktywne produkty hurtowe i ceny, jakie oferuje w kraju poprzez 
swoje oddziały Openreach i BT Wholesale. 
Ryzyko konfliktu interesów między operacjami detalicznymi i hurtowymi firmy BT zostało złagodzone, 
poniewaŜ firma Openreach jest juŜ oddzielona pod względem strukturalnym. 
 
Pasywny dostęp do sieci prawdopodobnie będzie zgodny z krajowym podejściem firmy BT, w którym 
przedstawiony jest dostęp do infrastruktury fizycznej (przewody i słupy). 
 
Inicjatywy w zakresie stymulacji popytu 
 
Rada Kornwalii i EFRR inwestują 1 mln GBP w stymulację popytu przy dodatkowym wsparciu ze 
strony firmy BT. Jest to program współpracy ze środowiskiem biznesowym polegający na spotkaniach 
i bezpośrednim kontakcie i mający na celu na pokonywanie barier i podkreślanie moŜliwości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
∗ Źródło: http://www.culture.gov.uk/reference_library/media_releases/6220.aspx zdefiniowane przez KE jako obszary, gdzie 
takie sieci obecnie nie istnieją i gdzie prawdopodobnie nie zostaną zbudowane ani nie będą w pełni funkcjonować w najbliŜszej 
przyszłości (w ciągu 3 lat). 
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Struktura zarz ądzania i model biznesowy 
 
 
 

 
 
Do roku 2015 programem wdraŜania będzie zarządzać Cornwall Development Company (aby 
zapewnić osiągnięcie celów projektu). Firma BT będzie wdraŜać aktywne i pasywne usługi hurtowe na 
rzecz dostawców usług przy uŜyciu tych samych interfejsów i systemów wsparcia co w przypadku 
szerszego wdraŜania na terenie Wielkiej Brytanii. 
Cel stanowi osiągnięcie 50% wykorzystania sieci do 2015 roku. 

3.6 Kwestie kosztów  
 
Bud Ŝet ogólny 
 
BudŜet projektu to maksymalnie  kwota 134 mln GBP. Inwestycja kapitałowa obejmuje następujące 
obszary: 

• układanie przewodów i światłowodów (130 000 km); 
• pomiary i planowanie sieci; 
• uliczne skrzynki dystrybucyjne, urządzenia elektroniczne i zasilanie; 
• centralne urządzenia elektroniczne i zasilanie; 
• infrastruktura przesyłu wstecznego; 
• instalacja u klienta i wyposaŜenie lokalu klienta; 
• inne technologie nieoparte na światłowodach (np. bezprzewodowe, satelitarne itp.). 

 
Ponadto bieŜące wydatki operacyjne obejmują: 

• konfigurację programu i bieŜące zarządzanie projektem; 
• marketing; 
• zarządzanie usługami; 
• szkolenia. 

Inwestycja kapitałowa i wymagane bieŜące wydatki operacyjne zostaną w pewnym stopniu 
zrekompensowane przez przychody z usług sprzedaŜy hurtowej. 
 

BT 

Dostawcy usług (w tym BT Retail) 

Zarządzanie 
programem 

Cornwall Development Company 

WdroŜenie 
infrastruktury 

pasywnej i 
aktywnej 

Dochód z aktywnej 
sprzedaŜy hurtowej 

Dochód z rynku 
sprzedaŜy hurtowej 
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Sposoby zmniejszania kosztów i zagro Ŝeń 
 
Podejście projektowe dotyczy szeregu kwestii związanych z kosztami i ryzykiem: 
 

• wykorzystanie istniej ącej infrastruktury  – firma BT juŜ posiada sieć rdzeniową i dostępową 
w Kornwalii, która jest wykorzystywana dla potrzeb dostępu do sieci, oraz elementy przesyłu 
wstecznego sieci. Pomaga to zminimalizować koszty. 

• ryzyko technologiczne  – rozwiązania FTTC i FTTP firmy BT będą stanowić jeden  
z głównych elementów przyjętych przez firmę BT na rynku krajowym. Minimalizuje to ryzyko 
wdroŜeniowe, które jest takŜe przenoszone na sektor prywatny na podstawie umowy. 

• wykorzystanie usług – sukces finansowy projektu zaleŜy od solidnego wykorzystania usług 
w celu generowania dochodów, które utrzymują wstępną inwestycję rozbudowy sieci i bieŜące 
wsparcie dla sieci. 

 
Silna stymulacja popytu powinna wesprzeć przyjmowanie nowych rozwiązań, które będą takŜe 
rozpowszechniane dzięki dostępowi do istniejącej duŜej liczby dostawców usług firmy BT, którzy juŜ 
zainwestowali w system świadczenia usług hurtowych na duŜą skalę. 

3.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Usługi 
 
Usługi hurtowej sprzedaŜy aktywnej sieci oferowane przez firmę BT to: 
 

• Generic Ethernet Access  (powszechny dostęp do sieci ethernet) FTTC/FTTP – produkt, 
który w największym stopniu zapewnia elastyczność dostępu do lokalnej pętli abonenckiej  
i jest oferowany przez firmę Openreach; 

• Wholesale Broadband Connect  (hurtowy internet szerokopasmowy)– zarządzana usługą,  
w której firma BT Wholesale aktywnie zarządza przepustowością i innymi elementami. Jest to 
rozwinięcie istniejących usług internetu szerokopasmowego;  

• White Label Managed Service  (funkcjonalność outsourcingowa) – oferuje dostawcom usług 
zarządzanie usługami od początku do końca. 

 
Konkurencja 
Istniejące usługi szerokopasmowego dostępu do internetu w Kornwalii i na wyspach Scilly  
są udostępniane prawie wyłącznie za pośrednictwem obecnej infrastruktury firmy BT, nie licząc 
niewielkiego konkurenta - operatora sieci kablowej, Virgin Media, na dalekim wschodzie hrabstwa. 
Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej znajduje się w 22% central. 
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Architektura sieciowa 
 

Centrala 
lokalna 

FTTC 
(VDSL2)  
Do 80Mbit/s 

FTTP 
(GPON)  
Do 110Mbit/s 

Długie łącze 
DSL 

Mobilny 
(HSPA/LTE) 

Satelitarny do 
10Mbit/s 

Sieć miedziana 
 
Sieć światłowodowa 
 
Sieć bezprzewodowa 

Planuje si ę wdro Ŝenie FTTx w ponad 80% lokali. Ponad 40% b ędzie stanowi ć 
FTTH, zaś ostateczny wybór zale Ŝny będzie od opłacalno ści gospodarczej i 
technicznej. 
 
Pozostałe lokale zostan ą podł ączone do sieci za pomoc ą technologii 
alternatywnych, takich jak inne technologie DSL (ty m łączenie przewodów 
dwu Ŝyłowych), mobilne lub satelitarne, tak Ŝe w zaleŜności od opłacalno ści 
technicznej i gospodarczej.  
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3.8 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu 
 
Projekt jest przykładem prywatnego DBO, który pokazuje, jak moŜna wykorzystywać środki 
państwowe do wspierania słabo rozwiniętego obszaru, tradycyjnie zaniedbanego pod względem 
infrastruktury szerokopasmowej, aby był równy lub nawet przekroczył wskaźnik rozwoju na poziomie 
kraju. 
 
Infrastruktura nowej generacji ma stanowić podstawę rozwoju gospodarczego. Osiąga się to poprzez 
połączenie inwestycji sektora prywatnego ze środkami państwowymi, aby projekt był opłacalny. 
 
Wskaźniki wykorzystania, od których zaleŜy propozycja projektowa stanowią dość znaczne wyzwanie, 
ale działania stymulacji popytu są w toku, wykazując determinację w dąŜeniu do sukcesu projektu. 
 
Wybierając firmę BT jako dostawcę sieci, Superfast Cornwall moŜe mieć pewność, Ŝe jego partner jest 
w pełni zaangaŜowany we wspieranie superszybkiego szerokopasmowego dostępu do internetu  
w długiej perspektywie. Ponadto moŜna oczekiwać, Ŝe dla klientów nowej sieci dostępny będzie 
szeroki wybór dostawców usług. 
 
Pasywny hurtowy dostęp do infrastruktury nie jest pierwotnie dostępny, ale moŜna się spodziewać, 
Ŝe dostęp będzie rozwijać się zgodnie z brytyjskimi wymogami regulacyjnymi. 
 
Wnioski na przyszło ść 
 
WdraŜanie FTTC wiąŜe się z trudnościami na poziomie rozbudowy, niespotykanymi podczas 
świadczenia usług szerokopasmowego dostępu do internetu z centrali. W pierwszych miejscach 
rozbudowy, w granicach zasięgu central, 20-30% abonentów nie ma jeszcze dostępu do usługi 
poniewaŜ: 
 

• rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne dla abonentów znajdujących się najbliŜej centrali, 
którzy łączą się bezpośrednio z centralą, a nie poprzez uliczną skrzynkę dystrybucyjną. 
Centrala nie moŜe zapewnić usługi VDSL2 („Very high bit rate Digital Subscriber Line”),  
a rozwiązania FTTP nadal są w fazie rozwoju;  

• niektóre łącza są zbyt długie, aby świadczyć usługę VDSL2 nawet z ulicznej skrzynki 
dystrybucyjnej;  

• nastąpiły opóźnienia w modernizacji niektórych skrzynek do superszybkiego internetu 
szerokopasmowego ze względu na planowanie, zasilanie i inne czynniki techniczne. 

 
Prowadzi to do trudności w zwiększaniu dostępności superszybkiego internetu szerokopasmowego  
w obszarze centrali. 
 
Projekt wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, poniewaŜ władze lokalne posiadają ograniczony 
poziom wiedzy o rynku. 
 
Nie naleŜy zbyt nisko szacować ilości czasu na uzyskanie zgody na udzielenie pomocy publicznej  
i wymaganego szczegółowego poziomu informacji. 
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4. Asturcon 

4.1 Zakres i cele  
 
Asturcon jest infrastrukturą FTTP rozbudowywaną w wybranych miastach w znajdującym się  
w niekorzystnej sytuacji gospodarczej Księstwie Asturii w Hiszpanii. Sieć jest własnością rządu 
Księstwa Asturii, za pośrednictwem spółki o nazwie GIT, która obsługuje sieć w jego imieniu jako 
neutralny operator. 
 
W przeszłości Asturia była silnie uzaleŜniona od podupadającego obecnie przemysłu stali i węgla. 
Celem projektu jest wspieranie działalności gospodarczej i zmniejszenie przepaści cyfrowej poprzez 
wdraŜanie publicznej sieci NGA w miastach określonych jako białe obszary w Asturii. Sieć jest otwarta 
dla wszystkich dostawców usług, ale promowani są dostawcy lokalni. 
 

Mechanizm finansowania 
Asturcon jest przykładem publicznego DBO. Takie podejście zostało przyjęte w celu zachowania przez 
Asturię kontroli nad jej celami w zakresie rozbudowy i zapewnienia neutralnego zarządzania siecią. 

4.2 Kluczowe cechy charakterystyczne  
 
Cecha 
charakterystyczna  
 
Cechy 
wyróŜniające  
 
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
 
SprzedaŜ hurtowa  
 
 
 
Status prawny  
 
 
 
 
Koszty  

Opis  
 
 
Sieć w 100% publiczna 
i utrzymywana w wymagającym 
gospodarczej regeneracji 
obszarze, który obecnie jest 
obsługiwany przez operatora 
krajowego – Orange. 
 
Rząd Księstwa Asturii  
z wykorzystaniem finansowania 
regionalnego, krajowego 
i europejskiego. 
 
GIT sprzedaje dostawcom 
usług aktywne usługi hurtowe 
otwartego dostępu do sieci. 
 
Pomoc publiczna udzielona 
jako inwestycja ukierunkowana 
jest na białe obszary.  
 
Do tej pory zainwestowano 55 
mln EUR. 

Zasięg 
 
 
 
 
 
 
 

 � = rozbudowa zakończona 
 � = rozbudowa w toku 

� Środowisko: 80% miejskie, 20% 
wiejskie z obszarami górskimi 

� Populacja: 1,1 mln (490 000 
gospodarstw domowych) 

� Liczba okablowanych gospodarstw 
domowych (kwiecień 2011) 56 000 
(zakończone) 

� Klienci (czerwiec 2011): 9297 (17% 
penetracji) 
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4.3 Finanse i własno ść 
 

2005 - 2007 (25 mln EUR)

40%

60%

Regional Miner EFRR - General Miner

 

2007-2011 (35 mln EUR)

35%

65%

Nat ional AVANZA Regional ACEBA

 
 
Uwaga: EFRR to Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. AVANZA to hiszpański krajowy fundusz usług informacyjnych. 
ACEBA to fundusz rozwoju regionalnego Asturii. 
Źródło: GIT 
 
 

Inwestycja 
Pierwszej transza inwestycji dla projektu pochodziła z połączenia europejskiego (EFRR)  
i hiszpańskiego funduszu regionalnego mającego na celu rewitalizację środowiska górniczego. Druga 
transza pochodziła z hiszpańskiego krajowego i regionalnego funduszu publicznego. Środki z EFRR  
i AVANZA uzyskano dzięki poŜyczkom od KE lub rządu hiszpańskiego, ale środki regionalne 
pochodzą bezpośrednio z budŜetu rządu regionalnego Asturii. Księstwo Asturii jest właścicielem sieci 
obsługiwanej przez spółkę operacyjną GIT będącą w całości jego własnością. 
 
Uzasadnienie podej ścia 
Przyjęte podejście zapewnia inwestycje w zaniedbane obszary w Asturii, gdzie podmioty gospodarcze 
nie wykazywały chęci do inwestowania. Władze lokalne mogą zachować kontrolę nad wdraŜaniem  
i koordynować przyszłe inwestycje w regionie. Uznano, Ŝe obsługiwanie sieci jako operator hurtowy 
nie byłoby dla przedsiębiorców atrakcyjne. 

4.4 Status prawny  
Projekt Asturcon dotyczy wdraŜania NGA w białych obszarach, które są zdefiniowane przez KE jako 
obszary, gdzie sieci takie w chwili obecnej nie istnieją i gdzie prawdopodobnie nie zostaną 
zbudowane, ani nie będą w pełni funkcjonalne w niedalekiej przyszłości (w ciągu 3 lat). 
 

23 małe miasta (ponad 
1 000 mieszkańców) 
38 000 okablowanych 
domów (80 000 
mieszkańców) 
7 parków 
przemysłowych 

23 małe miasta (ponad 
500 mieszkańców) 
38 000 okablowanych 
domów (20 000 
mieszkańców) 
8 parków 
przemysłowych 
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Białe obszary zidentyfikowane w Asturii zazwyczaj nie posiadały Ŝadnych usług ADSL („Asymmetric 
Digital Subscriber Line”) lub posiadały jedynie usługi o prędkości pobierania poniŜej 3Mbit/s. Nie 
istniała tam sieć NGA i Ŝadna prywatna organizacja nie wykazywała zainteresowania budową 
infrastruktury NGA. 
 
Cel projektu Asturcon sprawił, Ŝe zakwalifikował się on do pomocy publicznej, które została 
przyznana. 
 
Samorząd oficjalnie ustalił minimalną przepustowość na uŜytkownika w wysokości 10Mbit/s,  
a Asturcon oferuje operatorom usługi symetryczne 100Mbit/s. 

4.5 Podej ście biznesowe  
 
Podej ście w zakresie zamówie ń publicznych 
Procedurę zamówień publicznych przeprowadzono zgodnie z prawem hiszpańskim. Kluczowe 
zamówienia na roboty budowlane i aktywne urządzenia elektroniczne wybrano w drodze przetargu, co 
uznano za bardziej przejrzyste niŜ dialog konkurencyjny. 
 
Takie podejście spowodowało wybór innego dostawcy na potrzeby drugiej fazy, zamówienia 
aktywnego sprzętu elektronicznego FTTP. CPE (Customer premises equipment – urządzenia 
abonenckie) pochodzą od wielu dostawców, co pomaga obniŜyć koszty. 
 
Konkurencyjno ść rynkowa 
 
Warstwa dostawcy usług Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa GIT 
Infrastruktura pasywna GIT 
 
GIT zapewnia dostęp do dostawców usług na poziomie warstwy aktywnej. Działa jako neutralny 
operator, nie oferuje własnych usług detalicznych. 
 
Inicjatywy w zakresie stymulacji popytu 
Rząd Księstwa Asturii pomaga wspierać popyt na usługi sieciowe poprzez: 

• reklamy w prasie regionalnej; 
• mobilny salon podróŜujący po regionie, w którym uŜytkownicy mogą testować sieć i podpisać 

umowę. 
Rząd regionalny rozwaŜa równieŜ inne środki zwiększenia wykorzystania sieci, w tym: 

• promowanie korzystania z internetu w Asturii; 
• rozwój usług transportu IP dla operatorów telefonii komórkowej. 
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Struktura zarz ądzania i model biznesowy  

 
 
Spółka GIT obsługuje sieć w imieniu rządu Asturii i świadczy usługi na rzecz dostawców usług 
detalicznych. Spółka GIT jest takŜe odpowiedzialna za koordynację projektów telekomunikacyjnych  
w regionie, opracowywanie przyszłych strategii i promowanie wysokiej jakości infrastruktury 
telekomunikacyjnej w Asturii. 

4.6 Kwestie kosztów  
 
Koszty realizacji 
BudŜet projektu podzielono na dwie transze. Pierwsza transza w wysokości 25 mln EUR sfinansowała 
okablowanie 38 000 domów w cenie 658 EUR za okablowany dom. Druga transza ukierunkowana  
na mniejsze miasta była o wiele droŜsza (1 667 EUR), ze względu na mniejszy rozmiar instalacji 
kaŜdego miasta z mniejszą ekonomią skali i mniejszym zagęszczeniem zabudowy. 
 
Sposoby zmniejszania kosztów i zagro Ŝeń 
Koszt wdraŜania został znacznie zredukowany dzięki wykorzystaniu infrastruktury publicznej  
i przewodów naleŜących do gmin, rządu regionalnego i innych spółek publicznych. 
W niektórych przypadkach PoP („Punkty przyłączenia”) są współdzielone przez sąsiednie miasta,  
na które ukierunkowano rozbudowę i zazwyczaj znajdują się w nieruchomościach udostępnianych 
przez władze miast. 

 
 
 

Rząd Ksi ęstwa Austrii 

GIT 

Dostawcy usług 

Właściciel w 100% 

Otwarte aktywne 
usługi hurtowe 

Dochód z rynku 
sprzedaŜy hurtowej 

WdraŜanie 
pasywnej 
 i aktywnej 
infrastruktury 
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Koszt przypadający na okablowany lokal
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4.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Usługi 
 
SprzedaŜ hurtowa 
Spółka GIT oferuje dostawcom usług aktywne usługi hurtowe proponując symetryczne 100Mbit/s dla 
uŜytkowników prywatnych i szeroki zakres usług dla przedsiębiorstw od 10 do 100Mbit/s. Zaczyna 
oferować usługi sektorowi publicznemu (np. usługi ethernetu gigabitowego świadczone na rzecz 13 
szpitali w Asturii). 
 
Hurtowe połączenie ethernetu gigabitowego jest przewidziane dla danych, VoIP („Voice over IP”)  
i IPTV („Internet Protocol TV”). Oferowane są takŜe RF i V.5.2 dla telefonii. 
 
SprzedaŜ detaliczna 
Na rynku działa trzech dostawców usług: 
 
TeleCable 
Oferuje 40 kanałów TV typu RoF, usługi głosowe i szybkie łącze internetowe. RozwaŜane są równieŜ 
usługi IPTV. Detaliczny pakiet obejmujący internet 70Mbit/s, TV i telefon kosztuje 72 EUR miesięcznie. 
 
Adamo 
Świadczy usługi na rzecz klientów prywatnych i biznesowych. Szybkie łącze internetowe 100/20Mbit/s 
(dla klientów prywatnych) i 100/100Mbit/s (dla klientów biznesowych) oraz telefonia, w tym VoIP IP 
PBX i obsługa magistrali SIP dla przedsiębiorstw. Internet dla klientów prywatnych oraz usługa 
telefoniczna kosztuje 35 EUR. 
 
Orange 
Orange ma rozpocząć świadczenie usług jako pierwszy krajowy operator sieci, oferując pakiet 60 
kanałów IPTV, szybki internet 100/100 Mbit/s i telefonię za 45 EUR. 
 
Nostracom zawiesił świadczenie usług w dniu 4 lipca 2011 roku. Jego klientów przejął Adamo. 
 

Konkurencja 
Projekt jest celowo ograniczony do miast w regionie o bardzo niskim poziomie konkurencji w zakresie 
usług dostępu do internetu szerokopasmowego. Tylko obecny operator, Telefónica, oferuje usługi 
ADSL i LLU („dostęp do lokalnej pętli abonenckiej”). Penetracja sieci kablowych w Asturii jest dość 
wysoka, ale ogranicza się do bardziej zaludnionych regionów poza zasięgiem sieci Asturcon. 
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4.8 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu 
Asturcon jest przykładem publicznego DBO. 
 
Projekt wprowadził usługi NGN do 56 000 lokali w 46 miejscowościach i 15 parkach przemysłowych  
i do tej pory objął 17% rynku. Ponadto sieć rozpoczyna takŜe świadczenie usług na rzecz rządu 
regionalnego. 
 
Niedawne przyciągnięcie krajowego operatora Orange do sieci moŜe stanowić dalszy bodziec do 
wykorzystywania usług i zapewnia konkurencję tam, gdzie wcześniej tylko Telefónica świadczyła 
usługi. Biorąc pod uwagę cechy obszaru oczywiste jest, Ŝe nie nastąpiłoby to bez interwencji sektora 
publicznego. 
 
Kluczową cechą projektu jest to, Ŝe samorząd wziął odpowiedzialność za budowę sieci i świadczenie 
usług hurtowych bez zlecania tego sektorowi prywatnemu. Takie podejście przyjęto, poniewaŜ 
uznano, Ŝe obszary, które mają zostać objęte zasięgiem sieci, nie są atrakcyjne dla operatora 
prywatnego. Projekt pokazuje, Ŝe moŜliwe jest pomyślne wdroŜenie NGA w sektorze publicznym.  
 
Obecnie nie planuje się sprzedaŜy działalności operatorowi prywatnemu. 

Architektura sieciowa 

Lokalne PP 

Przesył wsteczny 

FTTP (GPON) 

Pasywny rozdzielacz 

Sieć FFTP wdroŜono przy uŜyciu technologii GPON. Zasięg światłowodów 
DPON o długości 12 km umoŜliwił budowę PP obsługujących więcej niŜ jedno 
miasto lub społeczność. KaŜdy PP obsługuje średnio około 3 500 lokali i 
wdroŜono wystarczającą liczbę aktywnych urządzeń elektronicznych, aby 
obsługiwać penetrację wynoszącą 33%. 
 
Z kaŜdego PP następuje przesył wsteczny z powrotem do punktu styku sieci 
operatora centralnego w Gijón, największym mieście Asturii. Do układania 
światłowodu wykorzystywane jest połączenie publicznego współdzielenia 
przewodów, własnych wykopów i niewielkiego wynajmu od prywatnych firm. 
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Wnioski na przyszło ść 
• Podczas konfiguracji istotne było, aby zbudować podstawowy węzeł w miejscu 

zapewniającym operatorom wygodę połączenia; 
• MoŜliwe jest zwiększenie skuteczności wykorzystania urządzeń elektronicznych poprzez 

bardziej skuteczny projekt sieci prowadzący do oszczędności w wydatkach operacyjnych; 
• Konieczne jest porozumienie z władzami lokalnymi, aby zminimalizować koszty wdraŜania,  

w tym uzyskania licencji i prowadzenia robót budowlanych; 
• Z powodu braku hurtowego cennika Telefónica dla usług szerokopasmowych trudno było 

wskazać poziom dla ustanowienia hurtowych ceny łączy szerokopasmowych; 
• Pierwszy neutralny publiczny i bitstreamowy operator w Hiszpanii objął znaczną część 

nowego obszaru technicznego. Ogólnie rzecz biorąc stało się oczywiste, Ŝe nie istnieje jedno 
rozwiązanie dla wszystkich przypadków i Ŝe kaŜdy przypadek naleŜy zbadać niezaleŜnie. 
Projekt pokazał, Ŝe nawet w róŜnych częściach Asturii ten sam rodzaj wdroŜenia moŜe się 
nie sprawdzić we wszystkich przypadkach. 
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5. Metroweb 

5.1 Zakres i cele  
 
W 1998 roku lokalna spółka uŜyteczności publicznej zajmująca się dostawą gazu i energii elektrycznej 
A2A∗ utworzyła PPP w celu przyspieszenia rozbudowy duŜej miejskiej sieci dostępu do internetu 
z e.Biscom, nowym dostawcą usług telekomunikacyjnych. Szybki rozwój e.Biscom doprowadził do 
specjalizacji przedsiębiorstwa, a ostatecznie do całkowitego oddzielenia infrastruktury (Metroweb)  
i usług (Fastweb). 
 
Metroweb eksploatuje obecnie 2700 km sieci miejskich i dostępowych. Jego infrastruktura rozciąga się 
na terenie niemal całego Mediolanu (obejmując obydwie strony ulic), jak równieŜ w głębi kraju i na 
wybrane sieci szkieletowe w północnych Włoszech. Firma prowadzi hurtową sprzedaŜ światłowodu 
operatorom telekomunikacyjnym oferującym usługi klientom końcowym. 
 

Mechanizm finansowania 
Metroweb jest przykładem wspólnego przedsięwzięcia, gdzie własność sieci jest współdzielona przez 
sektor publiczny i prywatny poprzez utworzenie spółki specjalnego przeznaczenia („SPV”). 

5.2 Kluczowe cechy charakterystyczne  
 
Cecha 
charakterystyczna  
 
Cechy 
wyróŜniające  
 
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
 
 
SprzedaŜ hurtowa  
 
 
Status prawny  
 
 
 
Koszty  

Opis  
 
 
Wstępne warunki PPP 
umoŜliwiały rozwój narzędzia 
uŜyteczności społecznej w celu 
niemal wyłącznego 
wykorzystywania przez 
Fastweb, które obecnie 
przyciągnęło Telecom Italia. 
 
Niedawno przejęty przez F2i 
i Intesa Sanpaolo, wcześniej 
częściowa własność A2A 
(państwowa spółka dostawy 
energii elektrycznej) 
 
DzierŜawa usług typu punkt-
punkt w zakresie ciemnego 
światłowodu 
 
Nie zatwierdzono finansowania 
z pomocy publicznej  
 
Do tej pory zainwestowano 
około 400 mln EUR 

Zasięg 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Sieć MAN rozciąga się na całą aglomerację 
Mediolanu jak równieŜ na inne waŜne miasta w 
głębi kraju 
 

−−−− Infrastruktura i światłowody 

−−−− Tylko przewody infrastrukturalne 
� Środowisko: przewaŜnie w 

aglomeracji Mediolanu i w głębi kraju 
(niewiele miast) 

� Populacja: 1,3 mln i prawie 600 000 
gospodarstw domowych w mieście 
Mediolan 

� Klienci: duŜą część działalności 
Metroweb prowadzi z Fastweb, 
natomiast pozostałą część głównie  
z innymi licencjonowanymi 
operatorami i Telecom Italia  

                                                                 
∗ Dawniej AEM (spółka uŜyteczności publicznej stanowiąca w 100% własność miasta) przed fuzją z ASM Brescia (inna spółka 
uŜyteczności publicznej) w celu utworzenia A2A, największej regionalnej spółki uŜyteczności publicznej we Włoszech, 
notowanej na mediolańskiej giełdzie. 
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5.3 Finanse i własno ść 

 
 
 
Źródło: Metroweb. 

 OKRES► 
2006 2011 

 
AEM 

(obecnie A2A) 

 
SSCP i 

zarządzanie 

F2i i Intensa 
SanPaolo 

 
Metroweb 

 

 
Metroweb 

23,5% 76,5% 100% 

• W 2006 roku nastąpiła powaŜna zmiana zarządzania, poniewaŜ grupa prywatnych akcjonariuszy Stirling 
Square poparła wykup Metroweb przez obce kierownictwo za kwotę 230 mln EUR, na warunkach zgodnie z 
którymi A2A zachował 23,5% udziałów w firmie; 

• W 2007 roku Metroweb podpisał umowę z Telecom Italia („TI”). TI zyskał prawo do korzystania z sieci 
dostępowej Metroweb przez 15 lat (z moŜliwością przedłuŜenia na kolejne 15 lat), aby ułatwić pierwszy etap 
planowanej przez TI krajowej sieci NGN, dostarczając architekturę FTTH GPON;  

• W maju 2011 roku Metroweb został przejęty przez F2i i Intesa Sanpaolo1, które są zainteresowane 
zwiększeniem inwestycji w sieć. W następstwie procedury konkursowej Metroweb wyceniono na 436 mln 
EUR (10 x EBITDA), w oparciu o fakt, Ŝe Metroweb jest dobrze przygotowany do realizacji krajowej 
rozbudowy FTTH, przy wsparciu F2i korzystającego dotychczas z doświadczenia w zakresie FTTH. 

   OKRES► 
 

1997 
 

1999 
 

2003 

 
AEM 

 
AEM 

Fastweb AEM  
(dawniej 
e.Biscom) 

 
AEM 

 
Metroweb 

 
Metroweb (dawniej 
Citytel) 

 

Metroweb 

Citytel zmienił 
nazwę i 
skoncentrował 
działalność na 
dostawach 

ciemnych 

67% 100% 33% 

Włączony konkretnie 
w celu zarządzania 
lokalnymi sieciami 
telekomunikacyjnymi 

Uzyskał 
licencję 
telekomunika
cyjną w 1998 
roku i brał 
udział w 
budowie 
nowej sieci 

 Odkupił 
pozostałe 33% 
udziałów od 
FW (dawniej 
e.Biscom) 

100% 
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Uzasadnienie podej ścia 
eBiscom stworzył z A2A  wspólne przedsięwzięcie PPP celem wykorzystania jego sieci oświetlenia 
publicznego, oraz doświadczenia w zarządzaniu robotami budowlanymi i podstawowymi 
umiejętnościami zarządzania2. Od tamtej pory model operacyjny Metroweb uległ pomyślnemu 
przeobraŜeniu. Obecnie potrzeba publicznego zaangaŜowania ze strony rządu/podmiotów 
publicznych jest mniejsza, poniewaŜ wzrosła moŜliwość osiągania zysków. 

5.4 Status prawny  
Metroweb jest prywatną inicjatywą, która wystartowała jako plan lokalny. Stał się on głównym 
dostawcą szybkiego dostępu do internetu i potrójnych usług (szerokopasmowy dostęp do sieci, 
telewizja kablowa i telefonia) w Mediolanie, a następnie w innych obszarach północnych Włoch. 

Metroweb jest rezultatem konwergencji technologicznej, liberalizacji rynku i braku obecnej 
działalności, poniewaŜ Telecom Italia (TI) nie zbudował wcześniej w tym obszarze Ŝadnej sieci 
światłowodowej. 
Inicjatywa PPP Metroweb umoŜliwiła miastu zapewnienie rozwoju otwartej sieci i długoterminowych 
strumieni dochodów. Dzięki temu rynek dla Fastweb jest w duŜej mierze zmonopolizowany, ze 
względu na brak inwestycji w obszarze ze strony TI. 
 
Metroweb nie skorzystał z Ŝadnego zatwierdzonego dofinansowania w ramach pomocy publicznej, ale 
bliska relacja z miastem umoŜliwiła rozbudowę prawie 2 000 km infrastruktury w ciągu czterech lat  
w największym, najgęściej zaludnionym mieście we Włoszech. 

5.5 Podej ście biznesowe  
 
Podej ście w zakresie zamówie ń publicznych 
Rynkowa szansa dla Metroweb wynikła z faktu, Ŝe pozostała po TI sieć HFC (Socrate) nie została 
połoŜona w Mediolanie. Początkowe ustalenie wyłączności sprawiło, Ŝe Fastweb stał się najbardziej 
znaczącym konkurentem TI, świadczącym nowe na rynku potrójne usługi w jedynej kompleksowej 
sieci światłowodowej w kraju. 
 
Wczesne fazy rozbudowy sieci wymagały zaawansowanych robót budowlanych. W celu 
zmaksymalizowania wydajności wykopy i układanie kabli podzielono na określone obszary miejskie. 
Metroweb powołał kilku partnerów do robót budowlanych, aby zapewnić, Ŝe rozbudowa sieci 
postępuje wraz z prowadzonymi równolegle czynnościami handlowymi. 
 

Konkurencyjno ść rynkowa 
 
Warstwa dostawcy usług Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa Rynek otwarty 
Infrastruktura pasywna Metroweb 
 
Metroweb zapewnia dostęp do dostawców usług w warstwie pasywnej. Działa jako operator neutralny, 
nie oferuje własnych usług detalicznych. 
 
Do niedawna Fastweb był głównym pasywnym klientem sieciowym Metroweb (chociaŜ Metroweb 
równieŜ zapewnia nienaruszalne prawa korzystania wielu innym licencjonowanym operatorom, 
komórkowym i stacjonarnym). Niemniej jednak TI oferuje teraz usługi sieciowe. 
 
Inicjatywy w zakresie stymulacji popytu 
W połowie 2000 roku stymulacja popytu przekształciła się z oferowania krótkoterminowych umów 
najmu (krótszych niŜ 3 lata) na dostępność dla wszystkich innych operatorów. Obecnie stosowane jest 
podejście handlowe nie będące podejściem proaktywnym, poniewaŜ Metroweb nadal stanowi  
w regionie jedyną alternatywę w zakresie kompleksowej sieci światłowodowej. 
 

                                                                 
2 W tym procesy i systemy IT 
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Inicjatywy w zakresie stymulacji popytu przez Metroweb odbywają się głównie poprzez pośredni 
marketing TI i Fastweb oraz wymianę starszych sieci miedzianych. 
 
Struktura zarz ądzania 3

 i model biznesowy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
3 Struktura po przejęciu, w maju 2011 r., przez F2i i Intesa Sanpaolo w celu utworzenia SPV „Reti TLC”. 

 
Reti TLC 

 
Fastweb 

eksploatacja 

 
Warstwy aktywne 

eksploatacja 

 
Telecom  

Italia 

IRU 

Sieć pasywna 
Przewody i  
światłowód 

posiadanie 

 
Metroweb 

posiadanie 100% 

Publiczny/prywatny  
 
Prywatny 
 
 
Infrastruktura 
 
Związek 
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5.6 Kwestie kosztów  
 

 
 
 

Inwestycja brutto 2008-2010 (w mln EUR)
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Wartość ks ięgowa brutto naleŜącej do Metroweb światłowodowej i przewodowej części s ieci na rok 2010 
szacowana była na 328 mln EUR

 
Źródło: Metroweb, Analysys Mason. 

 
Koszty realizacji 
Inwestycja w 2010 roku obejmowała 9 mln EUR na rzecz rozwoju infrastruktury sieciowej niezbędnej 
w celu dotarcia do nowych klientów i połączenia budynków dla TI: 

• 3,3 mln EUR na roboty budowlane (kanał kablowy); 
• 4,7 mln EUR na zakup, układanie i połączenie światłowodów. 

 
W 2011 roku oczekiwano inwestycji TI o łącznej wartości ponad 9,1 mln EUR dla potrzeb podłączenia 
do sieci 7 000 budynków, oprócz około 5,4 mln EUR na rozwój organiczny istniejącej sieci. 
Zainwestowano około 400 mln EUR na rozwój sieci, włącznie z nabyciem wymaganych systemów  
i zasobów. 
 
Sposoby zmniejszania kosztów i zagro Ŝeń 
 
Metroweb nawiązał długotrwałe relacje z podwykonawcami w celu obniŜenia cen i zwiększenia 
zaufania. Skorzystał takŜe z dobrych relacji z wydziałami administracyjnymi w miastach, w których 
działa, a to dzięki starszym relacjom utworzonym w ramach PPP. Gwarantuje to krótki okres 
oczekiwania na zgodę administracyjną. 
 
Bliska relacja z Fastweb4 i innymi klientami dzięki wysokiemu strategicznemu znaczeniu zasobów 
światłowodowych oznacza, Ŝe Metroweb skorzystał z lepszego rozłoŜenia ryzyka swojej działalności. 

5.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Usługi 
 
SprzedaŜ hurtowa 
Metroweb oferuje dostawcom usług dzierŜawione światłowody, zwykle w drodze umów 
krótkoterminowych (1-3 lata) lub długoterminowych (zazwyczaj 5-15 lat) nienaruszalnych praw 

                                                                 
4 Zapewniający przypływ dochodów dla Metroweb, jednocześnie zapewniając dostępność sieci dla Fastweb. 

Nabycie 
długoterminowego 
nienaruszalnego prawa 
korzystania w celu 
udzielenia pierwsze ństwa 
nad własn ą infrastruktur ą 
dost ępow ą Fastweb 
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korzystania. Niektórzy operatorzy podpisali długoterminowe umowy dzierŜawy, ale od 2003 roku  
w porównaniu do nienaruszalnych praw korzystania stanowią one niewielką liczbę. 
 
SprzedaŜ detaliczna 
Fastweb był pierwszą firmą w kraju oferującą potrójne usługi. Oferuje je nadal, łącząc własną 
infrastrukturę dostępową z infrastrukturą Metroweb w celu rozpoczęcia działalności w innych włoskich 
miastach.  
W listopadzie 2010 roku TI ogłosił, Ŝe planuje świadczyć usługi 100Mbit/s poprzez sieć Metroweb  
w Mediolanie do końca 2011 roku. Nie będą one powszechnie dostępne, dopóki nie zostaną  
w pełni przetestowane w wybranych miastach. 
 
Konkurencja 
Konkurencja dla Metroweb wciąŜ jest niewielka. Nie istnieje Ŝadna inna alternatywa szybkiego 
dostępu do usług dla klientów prywatnych w Mediolanie, związana z technologią światłowodową czy 
HFC. Będąca w toku własna rozbudowa TI koncentruje się zarówno na przedsiębiorstwach jak 
i klientach prywatnych. TI posiada starsze łącza miedziane i oferuje LLU, ale zobowiązuje się do 
wyłączenia tej sieci do 2015 roku. Z tego teŜ powodu rozwija własną sieć NGN. 
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5.8 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu 
Metroweb jest przykładem wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym. 
Pokazuje, jak PPP moŜe wykorzystywać zasoby uŜyteczności publicznej (sieć oświetlenia ulicznego 
A2A i umiejętności w zakresie robót budowlanych), bez bezpośredniego wsparcia ze środków 
publicznych. 
 

Pasywny  
rozdzielacz 

FTTP (GPON) 

Dziś 

Architektura sieciowa 

 
Przesył wsteczny 

Kabel 
połączeniowy 

Metroweb 

• Telecom Italia uzupełnia swoją sieć GPON za pomocą dostępu do budynku 
zapewnionego przez Metroweb 

Jutro 

FTTP (Punkt-punkt) 

Lokalny punkt 
przyłączenia 

Lokalny punkt 
przyłączenia 

 
Przesył wsteczny 

Kabel 
połączeniowy 

Metroweb 
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Rozwój działalności gospodarczej Fastweb stanowił podstawowy czynnik napędowy ekspansji 
Metroweb. Fastweb nadal generuje większość dochodów Metroweb, co świadczy o współzaleŜności 
relacji handlowych między obydwiema spółkami. 
 
Strategiczna współzaleŜność Fastweb i Metroweb spowodowała podpisanie opartej na warunkach 
rynkowych, długoterminowej umowy o dostępność w celu zabezpieczenia interesów Metroweb przy 
jednoczesnym zapewnieniu ciągłości usług na rzecz Fastweb. Model ten okazał się wielkim sukcesem 
dla Metroweb, poniewaŜ jego strategiczna infrastruktura zyskuje coraz większe zainteresowanie, jako 
Ŝe stanowi zapoczątkowanie rozbudowy sieci NGN w całym kraju. 
 
W ramach swojego modelu biznesowego Metroweb planuje dostarczać rozwiązanie FTTH takŜe 
innym licencjonowanym operatorom (potencjalnie przy wykorzystaniu architektury typu punkt-punkt). 
Rozwiązanie to wciąŜ znajduje się w fazie oceny, poniewaŜ stanowi duŜą inwestycję, choć moŜe 
skorzystać z rozwoju NGN Telecom Italia. Prawdopodobnie będzie rozwijane koniunkturalnie w celu 
spełnienia oczekiwań operatorów. 
 
 
Wnioski na przyszło ść 

• PPP zapewniło stabilność strukturze akcjonariusza; 
• Metroweb mógł skorzystać z modelu PPP poprzez wykorzystanie zasobów finansowych 

(takich jak poŜyczki), infrastruktury oraz wiedzy fachowej swoich kolejnych akcjonariuszy – 
(np. z A2A jako akcjonariuszem uŜyteczności lokalnej); 

• Metroweb miał dostęp do duŜej ilości gotówki i zasobów; 
• Metroweb wykorzystał istniejącą infrastrukturę publiczną, taką jak oświetlenie publiczne; 
• Projekt skorzystał z szybszego udzielania zgody administracyjnej dzięki bliskiemu związkowi 

z lokalną administracją, choć zawsze w granicach wytycznych proceduralnych; 
• Relacje z partnerami z branŜy przynosiły krótkoterminową stabilność dochodów; 
• W dłuŜszej perspektywie relacja Metroweb z Fastweb zapewniła bezpieczne źródło 

dochodów. 
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6. Auvergne 
 
6.1 Zakres i cele  
Region Owernii (Région Auvergne) wdroŜył juŜ projekt PPP w celu zapewnienia podstawowego 
szerokopasmowego dostępu do internetu5 (minimum 512 Kbit/s) dla wszystkich mieszkańców. Région 
Auvergne (Rada regionalna Owernii), obejmujący cztery departamenty i sześć obszarów miejskich, 
zapoczątkował badanie, którego celem jest opracowanie regionalnego planu rozwoju cyfrowego w 
zakresie dostępu do usług łączności szerokopasmowej nowej generacji. 
Celem jest zapewnienie, aby 95% mieszkańców miało dostęp do potrójnej usługi szerokopasmowego 
dostępu do internetu do roku 2025. W międzyczasie wyznaczono cele dla połączeń biznesowych,  
w tym świadczenie konkurencyjnych usług łączności szerokopasmowej, a takŜe symetryczną wysoką 
przepustowość. Koszt tego przyszłego projektu szacuje się na 1,5 miliarda EUR. 
 
Mechanizm finansowania 
 
Projekt Auvergne jest przykładem modelu outsourcingu publicznego. Model ten wykorzystuje wiedzę 
prywatnego sektora, podczas gdy własność pozostaje w sektorze publicznym. 

 
6.2 Kluczowe cechy charakterystyczne (projekt PPP w  zakresie 
podstawowej ł ączności szerokopasmowej)  
 
Cecha 
charakterystyczna 
 
Cechy wyróŜniające  
 
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
 
 
SprzedaŜ hurtowa 
 
 
 
 
Status prawny 
 
 
 
Koszty 

Opis  
 
 
Publiczny outsourcing, 
przy czym prywatny 
operator trzymuje dochód 
na prowadzenie sieci przez 
10 lat 
 
Région Auvergne (przy 
wykorzystaniu 
finansowania własnego 
plus finansowania ze 
środków regionalnych, 
krajowych i europejskich) 
 
Pasywny i aktywny dostęp 
szerokopasmowy 
(bitstream) do sieci, której 
operatorem jest France 
Telecom 
 
Pomoc publiczna dostępna 
poniewaŜ inwestycja była 
nakierowana na obszary 
białe 
 
38,5 miliona EUR 
(512Kbit/s), szacunkowo 
1,5 miliarda EUR za NGA 

 

Źródło: Région Auvergne. 
 
 
 

                                                                 
5 Projekt NGA Auvergne jest na wczesnym etapie. Region Owernii z powodzeniem wdroŜył projekt 
PPP pierwszej generacji, który został włączony do niniejszego studium przypadku. 

Srodowisko: w przewaŜającej mierze górzyste 
Liczba ludności: 1,339 mln 
Istniejąca usługa: 100% 512 Kbit/s (99,6% DSL, 
0,4% satelita). Sieć ukończona w marcu 2009 r.  
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6.3 Finanse i własno ść 
 
 

Inwestycja w podstawową sieć sze rokopasmową (38.5 m ln  
EUR)

23,74,8

10

Na szczeblu lokalnym i regionalnym Na szczeblu ogólnokrajowym EFRR

 
 
 
Inwestycja 
 
Wybrany model to PPP pomiędzy Région Auvergne a prywatnym operatorem (France Telecom). 
Région Auvergne zapewnia finansowanie wymaganej infrastruktury (38,5 miliona EUR ze środków 
regionu, departamentów, państwa oraz EFRR) opłacając operatora przez 10-letni okres kontraktowy. 
France Telecom zaprojektowała sieć i obecnie zarządza nią i wprowadza na rynek  
w imieniu Région Auvergne. 
 
Uzasadnienie podejścia 
 
PPP wydało się najlepszym rozwiązaniem na płaszczyźnie prawnej, ekonomicznej i technologicznej  
z racji następujących czynników: 
 
• Ŝaden prywatny operator nie wyraził woli inwestowania na tych mało zaludnionych obszarach, zatem 
istniała konieczność publicznego finansowania; 
 
• Région Auvergne potrzebował pomocy w zdefiniowaniu technicznych, prawnych i finansowych 
aspektów projektu. France Telecom zaleciła to rozwiązanie technologiczne, ekonomiczne i finansowe 
umoŜliwiające regionowi Owernii korzystanie z najlepszych innowacji sektora prywatnego; 
 
• PPP było jedynym modelem, który umoŜliwiał szybki wybór wykonawcy i zapewnienie dochodu 
kontrahentowi w tak mało zaludnionym regionie, gdzie zwrot z inwestycji nie jest wystarczający;  
 
• rozwiązanie umoŜliwiało podział ryzyka. France Telecom bierze na siebie część ryzyka  
i odpowiedzialności, szczególnie w aspekcie wdraŜania technicznego.  
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6.4 Status prawny  
 
Status na mocy prawa europejskiego 
 
Projekt Auvergne kwalifikował się do pomocy publicznej, jako Ŝe jego głównym celem jest 
zapewnienie dostępu do internetu 512 Kbit/s na obszarach białych (4% terytorium, 353 gminy), na 
których przystępna cenowo i efektywna usługa internetowa (minimum 512 Kbit/s) nie była dostępna.  
Z uwagi na niewystarczający zwrot z inwestycji obszary białe nie znalazły się w planie inwestycji 
France Telecom. Projekt został zidentyfikowany jako spełniający wymogi usługi ogólnego interesu 
ekonomicznego (SGEI).  
 
Interwencja Région Auvergne jest elementem ogólnej misji rozwoju i otwarcia terytoriów. Francuskie 
prawo powierza regionom „misję interesu ogólnego” w zakresie udostępniania szybkiego internetu 
szerokopasmowego jak największej liczbie uŜytkowników końcowych. Regiony mają zezwolenie na 
prowadzenie pod kontrolą rozszerzania zasięgu oraz organizowanie budowy i zarządzania 
infrastrukturą komunikacji elektronicznej oraz sieciami.  
 
W 2007 roku francuski organ regulacyjny ARCEP zatwierdził techniczne rozwiązanie dla sieci. 
 
6.5 Podejście biznesowe  
 
Podejście w zakresie zamówień publicznych 
 
Région Auvergne, jako zamawiający, opublikował ogłoszenie o zamówieniu publicznym  
i przeprowadził dialog konkurencyjny. Od stających do przetargu zaŜądano złoŜenia jednego wniosku 
dla kilku modułów: (a) projektowania, finansowania i budowy, (b) operacji technicznych  
i (c) wprowadzania do obrotu usług telekomunikacyjnych w imieniu Région Auvergne. 
 
Komitet selekcjonujący ocenił i wybrał wnioski zgodnie z kryteriami określonymi w ofercie 
przetargowej. France Telecom została wybrana w lipcu 2007 roku, a umowę z nią podpisano  
w październiku 2007 roku. 
 
Konkurencyjność rynkowa 
 
Warstwa dostawcy usług  Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa France Telecom / operatorzy LLU 

Infrastruktura pasywna France Telecom 

 
Infrastrukturę pasywną dostarcza France Telecom, która równieŜ dostarcza w hurtowej sprzedaŜy 
aktywne usługi szerokopasmowe (bitstream). UmoŜliwiono równieŜ pasywny dostęp do lokalnej pętli 
abonenckiej.   
 
Inicjatywy stymulujące popyt 
 
Popyt został zmierzony poprzez zidentyfikowanie linii i gmin, w których szybki internet 
szerokopasmowy nie był dostępny. Badania te opierały się na danych nabytych od France Telecom, 
które zestawiono ze skargami od uŜytkowników końcowych. 
 
Stworzono stronę internetową w celu prezentacji projektu, informowania mieszkańców o postępach, 
datach otwarcia handlowego i dostępnych dostawcach internetu. Dzięki udanej promocji usługi, 
miesiąc po jej wprowadzeniu około 30% gospodarstw domowych zaczęło z niej korzystać.  
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Struktura zarządzania i model biznesowy 

 
 
 
Région Auvergne zlecił (w ramach 10-letniej umowy) wykonanie projektu, budowę i eksploatację 
szybkiej sieci szerokopasmowej . 
 
France Telecom świadczy hurtowe usługi aktywne i pasywne dostawcom usług i operatorom lokalnych 
pętli abonenckich (LLU). 
 
6.6 Kwestie kosztów  

Kształtowanie się  kosztu projektu (w mil ionach EUR)

22,4

14,4

1,8

Inwestycje kapitałowe Wydatki eksploatacyjne w ciągu 10 lat Odsetki

 

Region Auvergne 

France Telecom 

Dostawcy usług Dostęp do lokalnej p ętli 
abonenckiej 

100% właściciel 

Operator sieci 
zewnętrzny 

Wdro Ŝenie 
infrastruktury 

pasywnej i aktywnej 

Aktywne składowe 
sprzeda Ŝy hurtowej 

w otwartym 
dost ępie 

 
Pasywne składowe 
sprzeda Ŝy hurtowej w 
otwartym dost ępie 

Dochód ze sprzedaŜy 
hurtowej 
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Koszty wdraŜania 
 
Zaproponowano budŜet w wysokości 38,5 miliona EUR dla sfinansowania dostawy usług 
szerokopasmowych do 338 gmin zlokalizowanych na obszarach białych. 
 
France Telecom finansuje projekt i co kwartał przekazuje Région Auvergne faktury najmu obejmujące 
wydatki inwestycyjne, wydatki operacyjne i koszty finansowe. Opłaty te Région Auvergne będzie 
uiszczał do roku 2017.  
 
Région Auvergne finansuje płatności z EFRR, krajowych dotacji CPER oraz z dochodów. Wszelkie 
pozostałe koszty są co roku doliczane do rachunku departamentów. 
 
Sposoby zmniejszania kosztów i zagroŜeń 
 
Wykorzystanie infrastruktury France Telecom zapewniło, Ŝe moŜna korzystać z istniejącej 
infrastruktury miedzianej, ograniczając koszty w tym obszarze. Tam gdzie to moŜliwe France Telecom 
wykorzystała istniejącą infrastrukturę pasywną (np. przewody) w celu zminimalizowania kosztów robót 
budowlanych. Jednak na niektórych obszarach zapotrzebowanie na szybką instalację ograniczyło 
moŜliwość skorzystania ze sposobów redukcji kosztów. 
 
W celu ograniczenia ryzyka Région Auvergne wykorzystał matrycę podziału ryzyka pomiędzy 
wykonawcą a regionem oraz wprowadził system bonusów, kar i ściśle określonych celów dla 
ustalonych dat dostaw. 

 
6.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Usługi 
 
Nie istnieją ograniczenia w zakresie usług szerokopasmowych, jakie mogą dostarczać inni operatorzy, 
zarówno za pośrednictwem ich własnego sprzętu (za pomocą LLU), jak i usługi szerokopasmowej 
France Telecom. 
 
Konkurencja  
 
Konkurencja ogranicza się w głównej mierze do dostawców pobierających hurtowo aktywne usługi 
szerokopasmowe od France Telecom, jednak nie umoŜliwia to abonentom dokonywania wyboru 
z szeregu dostawców oferujących konkurencyjne ceny na szczeblu krajowym. 
 
Choć najwaŜniejsze miejsca nadal nie mają uwolnionego dostępu do pętli lokalnej, jednak jest ich 
niewiele, poniewaŜ operatorzy wolą korzystać z usług szerokopasmowych (bitstream) z racji małej 
liczby potrzebnych linii. Région Auvergne przychylnie zareagowałby na wnioski operatorów o dalsze 
uwalnianie dostępu do sieci i wspiera instalowanie skrzynek. 
 
Architektura sieciowa 
 
W przypadku projektu Auvergne zwycięską technologią okazała się NRA-ZO („nowy węzeł abonencki 
w strefie cienia”), gdzie „strefą cienia” jest obszar bez usługi DSL. W ramach fazy dialogu 
konkurencyjnego zaproponowano i wybrano tę technologię jako najbardziej korzystną pod względem 
technicznym i ekonomicznym. 
 
Technologia mimo iŜ wykorzystuje istniejącą sieć miedzianą France Telecom, to jednak redukuje 
długość pętli miedzianych poprzez przeciągnięcie światłowodów do skrzynki lub niewielkiego budynku 
w pobliŜu abonentów, znanego jako bardzo mały obiekt techniczny lub „très petit site technique” 
(TPST). Ogranicza to długość miedzianej pętli i umoŜliwia dostarczanie usługi DSL większej 
szybkości. 
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Projekt wykorzystuje równieŜ pasywną infrastrukturę, poniewaŜ TPST są zbudowane w celu 
umoŜliwienia lokalnym pętlom abonenckim wspólną lokalizację ich aktywnego sprzętu DSL. 
 

 

 
 
 
6.8 Cele dost ępu do sieci nowej generacji  
 
Podsumowanie projektu  
 
Mimo, Ŝe szerokopasmowy projekt pierwszej generacji Auvergne okazał się sukcesem, to jednak 
Région Auvergne chce teraz podnieść usługi szerokopasmowe do wyŜszego poziomu. Region 
zainicjował procedurę zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego oraz badanie, 
którego celem jest wyznaczenie odpowiedniego organu wsparcia, gdyŜ roczne koszty najmu są 
o wiele wyŜsze niŜ w przypadku pierwszego PPP i Région Auvergne nie jest w stanie ich pokryć. 
Organ wsparcia pokryje roczny koszt najmu, a kaŜdy z partnerów opłaci swoją część organowi 
wsparcia, zgodnie ze skalą, która zostanie ustalona. Organ wsparcia i skala będą przedmiotem 
politycznego zaangaŜowania wysokiego szczebla. 
 

= przewód miedziany  
 
= światłowód 

Dostarcza 
ADSL 

(minimum 512 
kbp/s) do 
99,5% linii 

Lokalna wymiana 

poł ączenie  
z wyŜszym 
poziomem 
sieci 

uliczna skrzynka dystrybucyjna 
lub mały budynek NRA-ZO 

W trakcie projektu zainstalowano 860 km światłowodów pomi ędzy głównymi ramami 
dystrybucji a TPST 

Satelita  

Satelita 0,4% 
linii 
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Oś 1 – Rynek biznesowy 
 
Celem jest:  
 
• wprowadzenie nowej usługi szerokopasmowej dla przedsiębiorstw w miejscach, w których usługa 
taka nie jest jeszcze dostępna i zwiększenie konkurencji na obszarach, gdzie usługa jest dostępna, 
jednak po wysokiej cenie hurtowej; 
 
• zaoferowanie symetrycznych bardzo szybkich usług szerokopasmowych dla przedsiębiorstw po 
przystępnych cenach poprzez doprowadzenie światłowodów do firm (FTTB) lub stref biznesu;  
 
• rozbudowa lokalnych sieci za pomocą technologii światłowodowej. 
 
Oś 2 – Rynek klientów prywatnych  
Obecnie 58% linii jest w stanie obsługiwać potrójne usługi, choć jedynie 36% oferuje taki pakiet. 
Celem jest:  
• zapewnienie moŜliwości świadczenia potrójnych usług dla 95% mieszkańców do roku 2025; 
• wykorzystanie kombinacji FTTx (72%), większych szybkości niŜ sieć miedziana (DSL) oraz 
mikrofalowa i satelitarna dla najbardziej oddalonych 5% populacji;  
• trzy pośrednie kamienie milowe w latach 2016, 2020 i 2025, które przewidziano w trójetapowym 
planie wdraŜania.  
  
 
Schemat wdraŜania NGA w Région Auvergne  
 
 

Schemat wdraŜania sieci NGA w Regionie Owernii 
 
 Obecnie Faza 1 Faza 2 Faza 3 
Potrójna obsługa 58% 81% 91% 95% 
FTTx 8% 30% 64% 72% 

prywatna 8% 25% 43% 43% 
publiczna 0% 5% 22% 30% 

ADSL 57% 67% 67% 66% 
prywatna 53% 53% 53% 53% 
publiczna 4% 14% 14% 13% 

Inna technologia 0% 12% 9% 10% 

 
 
6.9 Podejście w zakresie dost ępu do sieci nowej generacji.   
 
Ustalenia umowne 
 
Projekt NGA będzie wdraŜany na mocy umowy PPP, gdzie zadaniem wykonawcy będzie 
opracowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja infrastruktury oraz wprowadzanie na rynek usług 
dla operatorów telekomunikacji i dostawców usług internetowych. Okres trwania umowy wyniesie 24 
lata (od 2013 roku). Powołany zostanie organ wsparcia na szczeblu regionalnym w celu opłacania 
czynszu na rzecz wykonawcy oraz otrzymywania płatności od partnerów.  
 
Cele sieciowe 
 
Infrastruktura powinna zapewniać: 
 
• Symetryczne i gwarantowane usługi dla przedsiębiorstw o szybkości minimalnej wynoszącej 4Mbit/s 
aŜ do szybkości 100 Mbit/s i więcej (oś 1); 
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• Potrójną usługę z dostępem do wielu urządzeń (multi-device) dla uŜytkowników końcowych z 100% 
objęciem usługą przy minimum 2Mbit/s po zakończeniu etapu 1 (oś 2);   
 
• Asymetryczną usługę 8Mbit/s dla ISP z celem dostarczenia coraz bardziej symetrycznego 
przyspieszenia aŜ do 100Mbit/s i więcej w krótkim terminie, oraz 1 Gbit/s w perspektywie 
długoterminowej. 
 
Zakres terytorialny usługi 
 
Projekt pokryje całe terytorium regionu za wyjątkiem obszarów, na których operatorzy zamierzają 
inwestować w bardzo szybkie łącza szerokopasmowe dla rynku klientów prywatnych.  
Jest to odpowiedź na ogólnokrajowe zaproszenie do wyraŜenia zainteresowania i ma zastosowanie 
do sześciu obszarów miejskich Owernii, które projekt obejmie, jeŜeli inwestycje nie zostaną 
poczynione przez operatorów lub się opóźnią. Komitet monitoruje postępy tych inwestycji  
i moŜe dokonać rewizji swoich przedsięwzięć, jeŜeli warunki ulegną zmianie w ciągu 24 lat. 
 
6.10 Szacowany koszt jednej linii FTTH  
 
W Owernii duŜa część populacji (około 800 000 z 1,3 miliona ludzi) nie została przez operatorów 
objęta planami inwestycyjnymi FTTH. Wprowadzenie łączy szerokopasmowych na tych terenach jest 
bardzo kosztowne i moŜe być zrealizowane jedynie przy publicznym finansowaniu przez władze 
lokalne lub sieci inicjatywy publicznej (PIN) oraz ze środków innej pomocy publicznej.  
WdroŜenie zaleŜy od dotacji publicznych. Koszt linii FTTH charakteryzuje się duŜym zróŜnicowaniem: 
od poniŜej 1 150 EUR do ponad 5 000 EUR za instalację. 
 
6.11 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu  
 
Projekt Auvergne jest przykładem modelu outsourcingu publicznego. Projekt łączy szerokopasmowych 
Région Auvergne i wynikający z niego projekt NGA obejmują cały region i są kierowane przez forum 
dialogu społecznego, które obejmuje rząd krajowy i rząd regionalny, cztery departamenty oraz sześć 
obszarów miejskich.  
Podejście to przyjęto, jako Ŝe wdraŜanie projektu wymaga konsensusu pomiędzy terytoriami i 
spójności w podejmowaniu działań. 
 
Pierwszy etap świadczenia usług szerokopasmowych (512 Kbit/s) dla 100% ludności z powodzeniem 
zrealizowano w 2009 roku, zobowiązując France Telecom do świadczenia usługi przez 10 lat  
w ramach umowy DBO. 
 
Région Auvergne rozpoczyna proces zamówień publicznych i poszukiwanie finansowania wdraŜania 
usług NGA etapami, przy czym pierwszym celem jest dostarczenie 2Mbit/s dla wszystkich 
uŜytkowników. Celem długoterminowym jest dostarczenie usług 100Mbit/s, a następnie 1Gbit/s dla 
przedsiębiorstw i uŜytkowników prywatnych. 
 
Obecnie trwają starania o pozyskanie partnera w celu zaprojektowania, budowy, sfinansowania 
i eksploatowania infrastruktury oraz wprowadzania usług na rynek sprzedaŜy hurtowej. Umowa będzie 
obowiązywała przez 24 lata (od 2013 roku). 
 
Wnioski na przyszłość 
 
• Potrzeba stałego dialogu pomiędzy regionalnymi partnerami w celu utrzymania spójności na skalę 
całego regionu. We Francji wdraŜanie łączy szerokopasmowych nie jest obowiązkiem jednego 
konkretnego organu, dlatego planuje się na szczeblu regionalnym przekazanie odpowiedzialności za 
projekt organowi wsparcia; 
 
• WdraŜanie łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich napotyka szereg problemów, które 
wymagają zrozumienia i rozwiązania na szczeblu krajowym i europejskim. Région Auvergne 
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opublikował plan dla obszarów wiejskich, którym ma podzielić się z innymi europejskimi instytucjami  
i organami;  
 
• Wobec wysokich kosztów szerokopasmowego NGA (światłowody w Owernii będą kosztować 1,5 
miliarda EUR) władze lokalne potrzebują finansowania publicznego ze środków państwowych i z Unii 
Europejskiej. Projekt został rozłoŜony na etapy, poniewaŜ jego wdraŜanie będzie zaleŜeć od 
uzyskania tej pomocy. Występuje równieŜ potrzeba stałego dialogu pomiędzy regionalnymi partnerami 
w celu utrzymania spójności na skalę całego regionu. 
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7. Progetto BUL Lombardia 
 
7.1 Zakres i cele  
 
Celem projektu BUL (Banda Ultralarga in Lombardia) jest dostarczenie FTTH do 50% mieszkańców 
Lombardii, obejmując zasięgiem 167 z 1546 gmin tego regionu (z wyłączeniem gminy Mediolan)  
w ciągu kolejnych sześciu do siedmiu lat. 
 
Projekt ma pomóc operatorom przezwycięŜyć bariery wejścia na rynek, doprowadzić do rozwoju 
popytu i uruchomić usługi, które poprawią wydajność, efektywność, konkurencyjność i jakość Ŝycia. 
Projekt jest postrzegany jako sposób dotrzymania kroku innym obszarom uprzemysłowionym  
w Europie.  
 
Mechanizm finansowania 
 
Projekt BUL jest przykładem modelu wspólnego przedsięwzięcia (JV). UmoŜliwi on zapewnienie 
fachowej wiedzy i finansowania przy jednoczesnym utrzymaniu publicznej kontroli zakresu projektu.  

 
7.2 Kluczowe cechy charakterystyczne  
 
Cecha 
charakterystyczna 

Opis  
 

 
 
Cechy 
wyróŜniające 
 
 
 
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
 
 
SprzedaŜ hurtowa 
 
 
 
 
Status prawny 
 
 
 
 
 
Koszty 

 
Wspólne przedsięwzięcie 
prywatno-publiczne łączące 
w sobie wyłączenie starej 
miedzianej infrastruktury i 
organiczne podejście 
(stworzenie infrastruktury i 
rozwój popytu) 
 
Regione Lombardia, 
operatorzy telekomunikacji i 
dostawcy usług,sprzedawcy 
systemów i fundusze 
inrastrukturalne.  
 
Pasywny światłowodowy 
dostęp do internetu dla 
dostawców usług 
 
Do określenia w ramach 
trwających negocjacji z 
podmiotami 
telekomunikacyjnymi 
zainteresowanymi 
projektem 
 
Ogólny szacunkowy budŜet 
wynosi 2, miliardy EUR 
(kapitał, naleŜność i 
mezzanine) 
 

 

 
 
 

Lombardia jest najbogatszym regionem we 
Włoszech, odpowiadającym za około 20% PKB 
i drugim po Ile de France (Francja) najbogatszym 
regionem w UE (definicja NUTS 2 EU) 
Środowisko: miejskie 
Liczba ludności: 4 200 000  
Dotychczasowy postęp: MoU w celu rozpoczęcia 
projektu w ramach negocjacji w największymi 
podmiotami  telekomunikacyjnymi działającymi we 
Włoszech 
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7.3 Finanse i własno ść 
 

 
Inwestycja 
 
Szacuje się, Ŝe całkowita inwestycja w projekt wyniesie 2 miliardy EUR. Został on podzielony na dwa 
podklastry, z których pierwszy podzielono na sześć grup. 
 
Zakłada się, Ŝe podklaster zostanie stworzony przez specjalną jednostkę organizacyjną (SPV) 
odpowiadającą za realizowanie inwestycji. 80% kapitału kaŜdej SPV dostarczą sprzedawcy sprzętu 
telekomunikacyjnego, a pozostałe 20% dostarczy NewCo. Kapitał zakładowy NewCo zostanie 
wpłacony: 51% przez Regione Lombardia i 49% przez innych licencjonowanych operatorów (OLO) 
oraz obecnego operatora. Zarządzanie przez NewCo zapewni kontrolę głosowania przez Regione 
Lombardia, aŜ do ukończenia budowy. Sprzedawcy będą następnie mogli wyjść z projektu, poniewaŜ 
zostanie utworzony fundusz infrastrukturalny, aby mogli oni wykupić swoje udziały. 
 
Sprzedawcy i NewCo zawrą następnie umowę typu put & call z wyspecjalizowanym funduszem  
o średnio-/długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym. Dla sprzedawców umowa typu put & call jest 
umową pozwalającą sprzedać ich udział w SPV na rzecz funduszu infrastrukturalnego w danym 
czasie i po ustalonej cenie. Telecom Italia posiada natomiast umowę na zakup finansowania typu 
mezzanine od NewCo, na które składa się poŜyczka udzielona SPV przez NewCo. Stając się 
poŜyczkodawcą NewCo, TI będzie mieć prawo do przekształcenia poŜyczki typu mezzanine na 
udziały SPV po kursie przeliczeniowym uzgodnionym pomiędzy stronami. 
 
Uzasadnienie podejścia 
 
Podejście to postrzegane jest jako sposób zapewnienia środków z sektora prywatnego i fachowej 
wiedzy przy jednoczesnym sfinansowaniu zakupu, a takŜe zapewnieniu rekompensaty za wyłączenie 
miedzianej sieci obecnego operatora.  
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7.4 Status prawny  
 
Status na mocy prawa europejskiego 
  
Rząd regionalny („Region”) stara się o pozyskanie inwestycji sektora prywatnego. Region zachowa 
jednak kontrolę nad projektem aŜ do ukończenia fazy budowy, pośrednio dzięki swojej roli  
w NewCo zarządzającej wdraŜaniem projektu przez SPV. 
 
Protokół ustaleń (MoU) 
 
Podpisano MoU pomiędzy rządem Włoch, a głównymi operatorami Italian Telco. Projekt BUL wpisuje 
się w tę kategorię jako zgodny z MoU. Główne ustalenia MoU są następujące: 
 
• wykorzystanie modelu PPP do realizacji pasywnej infrastruktury potrzebnej do wdroŜenia NGN; 
 
• podział czynności w zakresie planowania i finansowania realizacji pasywnej infrastruktury pomiędzy 
rządem centralnym, operatorami telekomunikacji, władzami lokalnymi (szczególnie Regionami)  
i publicznymi oraz prywatnymi instytucjami finansowymi; 
 
• definiowanie lokalnych inicjatyw i zarządzanie nimi na szczeblu operacyjnym zostaje przekazane 
Regionom, jak juŜ miało to miejsce w przypadku projektu BUL w Regione Lombardia. 

 
7.5 Podejście biznesowe  
 
Podejście w zakresie zamówień publicznych 
 
Partnerzy w SVP i NewCo zostaną wybrani w drodze publicznego przetargu.  
 
Konkurencyjność rynkowa 
 
Warstwa dostawcy usług  Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa Rynek otwarty 

Infrastruktura pasywna Spółka SPV 

 
Spółka SPV dostarczy operatorów z otwartym dostępem w trybie open access/network-neutral. Główne 
cele projektu to powołanie konkurencyjnych operatorów i wspieranie konkurencji. 
 
Oczekuje się, Ŝe obecni operatorzy telekomunikacji dokonają migracji klientów do nowej infrastruktury. 
 
Inicjatywy stymulujące popyt 
 
Regione Lombardia zamierza stymulować popyt poprzez stworzenie usług dopasowanych do kategorii 
popytu (administracja publiczna, przedsiębiorstwa, uŜytkownicy prywatni) oraz poprzez podejmowanie 
inicjatyw na rzecz popularyzacji korzystania z usług cyfrowych. W ramach inwestycji podjęte zostaną 
starania na rzecz cyfryzacji i centralizacji usług w jednym systemie regionalnym. Wreszcie sektory 
produkcji technologii teleinformatycznych zostaną wzmocnione, a edukacja w dziedzinie ICT zostanie 
wykorzystana do zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. 
 
Struktura zarządzania i model biznesowy 
 
Projekt został podzielony na dwa klastry, w oparciu o zagęszczenie zabudowy i o lokalizację 
geograficzną. Pierwszy z klastrów (z wyŜszym zagęszczeniem zaludnienia i koncentracją 
przedsiębiorstw) został następnie podzielony na 6 podklastrów. 
 
KaŜda SPV będzie odpowiedzialna za budowanie sieci dla kaŜdego podklastra/kaŜdej grupy  
i oczekuje się, Ŝe będzie to międzynarodowy operator, który w przeszłości juŜ realizował podobne 
projekty.  
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NewCo będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie środków wymaganych do ukończenia infrastruktury, 
wstępnego projektowania/wdraŜania, kontroli inwestycji, organizacji/koordynacji/wydajności wszystkich 
ogólnych usług dla SPV, moŜliwości sprzedaŜy, negocjacje i umowy o konserwację, a takŜe będzie 
odpowiadać za marketing i promocję. 

 

 
 
 
7.6 Kwestie kosztów  
 
Koszty wdraŜania 
 
Ogólny budŜet dla tego projektu szacuje się na 2 miliardy EUR. Przeprowadzona została bardziej 
szczegółowa analiza maksymalnego wymogu finansowania dla kaŜdego z podklastrów we wdraŜaniu 
Klastra 1. KaŜdy z sześciu podklastrów cechuje się bardzo podobnymi wymogami finansowymi, przy 
całkowitym wymogu maksymalnym w wysokości 504 milionów EUR.  
 

 
 

Region Lombardii NEWCO Inni licencjonowani 
operatorzy lub dostawcy 

usług internetowych  

Obecny operator  

SPV 1 SPV 2 SPV 3 SPV 4 SPV 5 SPV 6 SPV 7  

sprzedawcy sprzedawcy sprzedawcy sprzedawcy sprzedawcy sprzedawcy sprzedawcy 

Operato rzy telekomunikacji lub fundusze infrastrukturalne  

podklaser 1 podklaser 2 

(51%) (20%) 

(49%) 

(80 %) (80 %) (80 %) (80 %) (80 %) (80 %) 

(odbiór) (odbiór) (odbiór) (odbiór) (odbiór) (odbiór) 
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Klaster 1 - wymagana inwestycja (model zastępczy)
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Sposoby zmniejszania kosztów i zagroŜeń 
 
Plany projektu BUL na rzecz zoptymalizowania świadczenia usług poprzez: 
 
• realizację robót budowlanych wraz z innymi pracami prowadzonymi przez strony trzecie; 

• wykorzystanie istniejącej infrastruktury, która moŜe być hostem sieci (np. oświetlenie publiczne, 
osiedlowe sieci grzewcze i ściekowe); oraz  

• zminimalizowanie opłat za odnowę nawierzchni poprzez powiązanie ich z odpowiednimi gminami. 

 
 
7.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Usługi 
  
Spółka SPV będzie w posiadaniu pasywnej infrastruktury dostępowej i będzie dzierŜawić dostęp 
operatorom podchodząc do kaŜdego z nich indywidualnie. 
 
Oczekuje się, Ŝe sieć umoŜliwi usługi o wysokiej przepustowości obejmujące usługi publiczne, pracę 
na odległość, współpracę na odległość oraz zastosowania w dziedzinie e-zdrowia, a takŜe w nowych 
dziedzinach, takich jak chmura obliczeniowa, „smart grids” oraz usługi telewizyjne nowej generacji. 
 
Konkurencja 
 
Poziom konkurencji infrastruktury będzie w pewnej mierze zaleŜeć od tego, czy Telecom Italia dokona 
migracji swoich klientów do sieci Progetto BUL Lombardia i wyłączy swoją istniejącą sieć. Jednak 
nawet jeŜeli sieć miedziana Telecom Italia nadal będzie działać, biznes plan zakłada penetrację 60 %  
wielkości rynku.  
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Projekt BUL obejmie wyłącznie obszary, na których nie działają inni dostawcy łączy światłowodowych. 
 
Na tym terenie konkurencja będzie moŜliwa jedynie na poziomie klientów indywidualnych.  
 
Architektura sieciowa 
 
Sieć dostarczy internet światłowodowy do domów i przedsiębiorstw (FTTH) i będzie mieć architekturę 
hybrydową GPON (Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) oraz P2P. Odzwierciedla to preferencje 
podmiotów telekomunikacyjnych w zakresie infrastruktury sieci, jako Ŝe obecny operator (Telecom 
Italia) preferuje architekturę GPON, podczas gdy inni licencjonowani operatorzy wolą architekturę 
P2P. 
 
W przypadku GPON oczekuje się, Ŝe niektórzy uŜytkownicy będą posiadać dedykowane łącza 
światłowodowe, które mogą rozrosnąć się z czasem. 
 
Zakładając całkowite zastąpienie łączy miedzianych na obszarze objętym projektem, GPON i P2P 
będą współistnieć w tym samym punkcie (PoP), przy czym podmioty telekomunikacji będą uŜywać tej 
samej rozbudowanej infrastruktury dla połączeń z siecią wyŜszego poziomu, jak i dla sieci miedzianej. 
 

 

 
 
 
 
 
7.8 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu 
 
Projekt BUL jest wspólnym przedsięwzięciem Regione Lombardia i czterech duŜych operatorów 
telekomunikacji: Telecom Italia, Vodafone, Wind oraz Fastweb. Obszar projektu BUL obejmuje 167 
gmin (z wyłączeniem Mediolanu), ogółem 1 960 977 gospodarstw domowych. 
 
Porozumienie (obecnie w trakcie negocjacji) z podmiotami telekomunikacji przewiduje, Ŝe inni 
licencjonowani operatorzy oraz Telecom Italia przeprowadzą migrację całej bazy klientów do nowej 
infrastruktury, gdy tylko ta będzie funkcjonować. Miedziana sieć obecnego operatora zostanie 
wyłączona za po udzieleniu odpowiedniej  rekompensaty. 
 

Architektura  sieci  

Lokalny punkt dost ępu 
do sieci 

FTTH (GPON) 

FTTH (P2P) 
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Infrastruktura zostanie wybudowana przy uŜyciu hybrydowej infrastruktury (GPON + P2P), zgodnej  
z planami wdroŜenia krajowej infrastruktury NGN. 
 
Projekt przewiduje horyzontalną infrastrukturę łączącą 100% gospodarstw domowych oraz 
infrastrukturę wertykalną łączącą 92% gospodarstw domowych. 
 
Rola władzy publicznej jest kluczowa dla zapewnienia konkurencyjności operatorów, wspierania 
konkurencji, stymulowania popytu i promowania korzystania z usług cyfrowych. 
 
Wnioski na przyszłość 
 
• Stymulowanie popytu, potencjalna ekspansja bazy klientów oraz oferty usług skierowanych 
do uŜytkowników NGN poprawia wyniki projektu i ma pozytywne ekonomiczne oddziaływanie 
na lokalne gospodarki. 
Dzięki temu koszt publiczny netto projektu obniŜa się przy jednoczesnym poszerzaniu jego zakresu; 
 
• Wyłączenie sieci miedzianej gwarantuje bardzo niskie ryzyko rynkowe, poniewaŜ OLO oraz obecny 
operator przeprowadzą migrację całej swojej bazy klientów do nowej infrastruktury; 
 
• Długoterminowe zobowiązania i udział obecnego operatora równieŜ łagodzą ryzyko technologiczne, 
czyli ryzyko rozwoju alternatywnej sieci; 
 
• Ryzyko technologiczne/budowlane zostaje złagodzone poprzez udział sprzedawców w kapitale 
kaŜdej SPV; 
 
• ZagroŜenia związane z konstrukcją projektu zostaną złagodzone dzięki umowom „pod klucz”, 
czyli opartym na ustalonym czasie i kosztach; 
 
• Wybrana struktura finansowa i kontraktowa wraz ze zobowiązaniem Regione Lombardia 
gwarantującym, Ŝe pozwolenie i interakcje z lokalnymi władzami nastąpią bez opóźnień czy 
dodatkowych kosztów, jeszcze bardziej przyczynia się do zyskowności projektu; 
 
• Ryzyko opóźnienia, choć zostaje złagodzone, jest powiązane ze złoŜonym charakterem migracji 
operacji wszystkich klientów w ramach jednego profilu handlowego, prawnego i technicznego. 
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8. MAN Project, Irlandia 
 
8.1 Zakres i cele  
 
W ramach Metropolitan Area Networks (“MAN”) Project zrealizowano sieć ponad 1 000 km przewodów 
i wysokiej wydajności światłowodów oraz obiektów kolokacji. Sieć została wprowadzona na obszarach 
bez adekwatnej usługi szerokopasmowej świadczonej przez sektor prywatny. Celem było obniŜenie 
bariery wejścia dla alternatywnych operatorów w celu stymulowania konkurencyjnego świadczenia 
usług. 
 
Głównym celem projektu MAN było dostarczenie infrastruktury komunikacyjnej (przewody, 
światłowody) oraz hurtowych usług dla operatorów i zredukowanie w ten sposób ustalonego kosztu 
budowania ich własnej infrastruktury, który wówczas stanowił największą przeszkodę dla wejścia 
na rynek. 
 
Mechanizm finansowania 
 
Projekt MAN jest przykładem modelu publicznego outsourcingu. UmoŜliwi sektorowi publicznemu 
utrzymanie wysokiego stopnia kontroli nad realizacją projektu, przy jednoczesnym korzystaniu  
z fachowej wiedzy sektora prywatnego. 

 
8.2 Kluczowe cechy charakterystyczne  
 

Cecha 
charakterystyczna 

 
Cechy 
wyróŜniające 
 
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
 
SprzedaŜ 
hurtowa 
 
 
 
 
Status prawny 
 
 
 
 
 
 
 
Koszty 

Opis  
 
 
w 100% w posiadaniu 
publicznym; zarządzany, 
utrzymywany i 
eksploatowany przez 
firmę e|net6 na podstawie 
koncesji  
 
Rząd Irlandii korzystający 
z finansowania krajowego 
i europejskiego 
 
 
Firma e|net sprzedaje 
aktywne i pasywne 
hurtowe usługi dla 
operatorów w ramach 
otwartego dostępu 
 
Pomoc publiczna 
udzielona w celu 
rozwiązania problemu 
niewydolności rynku  
w świadczeniu usług 
łączności 
szerokopasmowej 
 
170 milionów EUR  

 
 

Lokalizacja węzłów 94 MAN w Irlandii  
• Środowisko: 94 większe miejscowości i miasta poza Dublinem. 
Miejscowości do inwestycji priorytetowej obejmowały te, które 
zidentyfikowano w ramach National Spatial Strategy (NSS)7 
 

• Ponad 33 000 przedsiębiorstw przeciętych siecią (czyli 
zlokalizowanych w odległości 50m od sieci światłowodowej) 
• Miejscowości w projekcie MAN obejmują ponad 350 000 domostw 
 

Źródło: e|net, Komisja Europejska 

 

                                                                 
6 Spółka prywatna. 
7 NSS ma na celu osiągnięcie lepszej równowagi rozwoju społecznego, ekonomicznego i fizycznego w Irlandii, wspieranego 
przez bardziej efektywne planowanie. Więcej szczegółów dostępnych na stronie: http://www.irishspatialstrategy.ie/. 
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8.3 Finanse i własno ść 
 
Projekt MAN jest zarządzany w imieniu państwa w trybie otwartego dostępu do sieci przez firmę e|net, 
któremu przydzielono dwie odrębne 15-letnie umowy koncesyjne8. Początkowa umowa (Faza I) 
dotyczyła 28 lokalizacji i opiewała na kwotę 78 milionów EUR finansowaną ze środków DCENR.  
W 2009 roku spółce e|net przyznano drugą (odrębną) 15-letnią koncesję w celu zarządzania Fazą II 
obejmującą dodatkowo 66 miejscowości w Irlandii. Warunki tych koncesji przewidują udział  
w dochodach (podlegający minimalnym kwotom w gotówce) z firmy e|net na rzecz DCENR w kaŜdym 
roku koncesji. Po upływie okresu obowiązywania umowy, firma e|net jest zobowiązana do przekazania 
sieci (w tym dodanej inwestycji w infrastrukturę) na rzecz rządu państwa. Oba podmioty, jak równieŜ 
detaliczni dostawcy usług i uŜytkownicy końcowi są beneficjentami sieci. 
 
Inwestycja 
 
Całkowita inwestycja publiczna wyniosła 170 milionów EUR. Lokalne i regionalne władze dostarczyły 
10% kwoty na koszty budowy sieci przewodów i światłowodów dla kaŜdej fazy projektu. Pozostałe 
90% uzyskano z DCENR, z czego około połowę finansowania zapewnił EFRR. Pasywna infrastruktura 
MAN pozostaje w pełni w posiadaniu państwa. 
 
Bezpośrednie inwestowanie przez sektor prywatny skupiło się na aktywnych elementach sieci, a takŜe 
na dalszej rozbudowie pasywnej infrastruktury. Inwestycje firmy e|net9 wyniosły około 17 milionów 
EUR, z czego część przeznaczono na rozbudowę zasięgu sieci o dalsze 103 km. 
 
Uzasadnienie podejścia 
 
Zadaniem państwa w okresie planowania projektu MAN było „...dostarczenie kapitału zaląŜkowego, 
poniewaŜ « Rząd nie interesuje się branŜą telekomunikacyjną,» Istnieje równieŜ wymóg, aby 
interwencja rządu przyciągała optymalny poziom zaangaŜowania ze strony sektora prywatnego, a jej 
wynikiem był otwarty dostęp do sieci i rozwiązania sprzyjające konkurencji"10. 
 
Podejście to doprowadziło do zmniejszenia przeszkód dla istniejących operatorów w wejściu na rynek 
(potencjalnych klientów firmy e|net), umoŜliwiając im stworzenie solidnych business case dla 
prywatnej inwestycji na pozbawionych usług obszarach miejskich Irlandii. 

 
8.4 Status prawny  
 
Status na mocy prawa europejskiego 
 
Projekt MAN stanowi odpowiedź na niewydolność rynku poprzez dostarczenie infrastruktury na 
obszarach, na których sektor prywatny nie wyraził woli inwestowania lub jego dostępność była 
ograniczona. Na przykład przed uruchomieniem usług firmy e|net jedyną opcją dla operatorów 
chcących zapewnić połączenia klientom było dzierŜawienie określonej przepustowości łącza  
od obecnego operatora, firmy eircom. Jednak eircom nie udostępniała wówczas swojego światłowodu 
ciemnego innym operatorom, co oznaczało brak konkurencji na rynku. 
 
Sieci MAN zbudowano w miejscowościach, w których brakowało otwartej i neutralnej hurtowej 
infrastruktury miejskiej. Kilku operatorów moŜe korzystać z infrastruktury równocześnie, poniewaŜ 
mają dostęp do przewodów i światłowodów umoŜliwiający rozbudowę ich własnej infrastruktury 
sieciowej. 
 
Skupienie się na obszarach nieposiadających wystarczającej infrastruktury sprawiło, Ŝe MAN Project 
jest zgodny z przepisami Traktatu WE (obecnie TFUE) dotyczącymi zasad pomocy publicznej. Uznano 
bowiem, Ŝe wszelkie wprowadzone zakłócenia rynku będą mieścić się w akceptowalnych granicach. 

 
                                                                 
8 Wydano przez Department of Communications Marine and Natural Resources (obecnie DCENR) w czerwcu 2004 r. 
9 Źródło inwestycji z połączenia prywatnego kapitału inwestycyjnego i poŜyczki ustalonej w momencie podpisywania koncesji. 
Trwająca inwestycja równieŜ była finansowana przez klientów operatora. 
Źródło: e|net, Komisja Europejska. 
10 Value for money and Policy Review of Metropolitan Area Networks, DCENR 2008. 
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8.5 Podejście biznesowe  
 
Podejście w zakresie zamówień publicznych 
 
Rząd udostępnił fundusze (w tym fundusze strukturalne) lokalnym i regionalnym władzom. W zamian 
organy publiczne dodały własne finansowanie, a przedsiębiorstwa budowlane zgłosiły się do przetargu 
na budowę pasywnej infrastruktury sieciowej (roboty budowlane, przewody, światłowody). 
 
Władze lokalne zbudowały równieŜ neutralne obiekty kolokacyjne dla operatorów (PoPs), gdzie 
operatorzy mogli instalować swój sprzęt. 
 
Koszt konsultacji dla Fazy I wyniósł około 4 miliony EUR, które obejmowały przyznanie dotacji  
w wysokości 78 milionów EUR. Działanie to przeprowadzono w drodze umów z dziesięcioma 
agentami kontraktowymi reprezentującymi ogółem 28 miejscowości. 
 
Konkurencyjność rynkowa 
Warstwa dostawcy usług  Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa  e|net 

Infrastruktura pasywna  e|net 

 
Na mocy umowy z rządem irlandzkim firma e|net oferuje operatorom hurtowe usługi (aktywne)  
i infrastrukturę11

 (pasywną), w tym przewody, ciemne światłowody oraz bardzo wysokiej 
przepustowości usługi łączności światłowodowej (w trybie niedyskryminacyjnym). 
 
Firma działa jako neutralny operator, nie oferując własnych usług detalicznych. 
 
Inicjatywy stymulujące popyt 
 
Firma e|net nieustannie współpracuje z lokalnymi władzami i organizacjami sektora publicznego  
w celu zrozumienia ich wymogów. Firma e|net pracuje z operatorami (bezpośrednimi klientami firmy) 
w dostarczaniu im usług detalicznych. 
Pomaga to w zagwarantowaniu, Ŝe popyt na usługi łączności wśród klientów 
indywidualnych/przedsiębiorstw oraz organizacji sektora publicznego zostaje zaspokojony. 
 
Struktura zarządzania i model biznesowy 
 
Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w 2004 roku firma e|net uzyskała wyłączną koncesję 
na działanie w charakterze zarządzanego podmiotu usługowego (MSE) w eksploatowaniu MAN jako 
hurtowej infrastruktury telekomunikacyjnej otwartego dostępu do sieci. 
 
Firma e|net jest prywatną spółką z Michaelem Tiernanem i ACT Venture Capital jako posiadaczami 
kontrolnego pakietu akcji. 
 
Firma e|net dostarcza usługi tylko autoryzowanym operatorom. Siedziba spółki, która zapewnia 
połączenie z MAN czyni to poprzez operatora. Firma e|net nie prowadzi bezpośredniej sprzedaŜy 
uŜytkownikom końcowym/ konsumentom. 
 

 

                                                                 
11 Składająca się z czterech przewodów, z których kaŜdy ma cztery podprzewody, z których kaŜdy jest owinięty kablem 
dalekosięŜnym umoŜliwiającym wysokoprzepustowość w przyszłości. 
Źródło: e|net, Komisja Europejska, Analysys Mason. 
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8.6 Kwestie kosztów  
 
Koszty wdraŜania 
 
Całkowita długość trasy w Fazie I wynosi 527 km i przyznano dla niej ogółem 78 milionów EUR. 
Dotacja została przeznaczona pokrycie kosztów światłowodów, przewodów, komór, prac budowlanych 
i skrzynek kolokacyjnych. Średnia dotacja wypłacona w trakcie całej Fazy I wynosiła około 148 000 
EUR za kilometr sieci., 
 
Firma e|net nie była zaangaŜowana w budowę sieci, poniewaŜ lokalne władze były odpowiedzialne 
za jej wykonanie zgodnie ze specyfikacjami DCENR. 
 
W przypadkach braku podłączenia budynków do MAN firma e|net buduje nowe połączenie punktowe. 
W niektórych przypadkach firma e|net odzyskuje koszt tworzenia tych połączeń 
od operatorów/dostawców usług detalicznych. W innych przypadkach, gdzie pod względem 
handlowym jest to opłacalne, firma e|net opłaca koszty połączenia z własnych środków. Okazuje się 
jednak, Ŝe koszty te stanowią przeszkodę w rozpowszechnianiu połączeń. 
 

 
 

 
Rząd Irlandii 

 
e|net 

własna eksploatowana 

Infrastruktura pasywna otwartego dost ępu do sieci i 
aktywne usługi hurtowe 

dzier Ŝawa 

Operatorzy 

 
 
publiczna 
 
prywatna 
 
infrastruktura 
 
rodzaj relacji 
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Podsumowanie kosztów - Faza 1 (w milionach EUR)

78

1 4

zysk kapitałowy koszty personelu koszty doradztwa
 

 
 
 
Sposoby zmniejszania kosztów i zagroŜeń 
 
Od władz lokalnych wymaga się zidentyfikowania odpowiedniej infrastruktury znajdującej się  
w publicznym posiadaniu oraz obiektów, które moŜna wykorzystać do budowy sieci. Infrastruktura 
kolokacyjna, tam gdzie jest to moŜliwe, zlokalizowana została w pomieszczeniach naleŜących do 
władz lokalnych. 
 
Roboty budowlane oraz specyfikacje ogólnobudowlane zostały określone wewnętrznie przez DCENR, 
zapewniając spójność podejścia przyjętego w realizacji projektu. 
 
Silna działalność stymulująca popyt powinna pomóc w zwiększeniu zainteresowania projektem. 
Ponadto zainteresowanie będzie teŜ stymulowane dzięki dostępowi firmy BT do istniejącej duŜej liczby 
dostawców usług, którzy juŜ zainwestowali w systemy świadczenia hurtowych usług na duŜą skalę 
jako interfejsu firmy BT. 
 
8.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Usługi 
 
SprzedaŜ hurtowa – firma e|net podpisała umowy o sprzedaŜy hurtowej z wieloma dostawcami usług - 
do 23 na MAN (niektórzy dostawcy usług nie oferują ich we wszystkich sieciach MAN). 
 
Handel detaliczny – poniŜej niektórzy z dostawców usług detalicznych korzystających z MAN: 
 
• Firma BT Ireland - korzysta z usług Managed SDH firmy e|net. W październiku 2008 roku firma BT 
Ireland podpisała kontrakt na 1,2 miliona EUR z firmą e|net dotyczący korzystania z jego sieci MAN 
w celu zaoferowania usług ethernetu w lokalizacjach Fazy I firmy e|netu. Dostępność usługi MAN 
oznacza, Ŝe od 2009 roku firma BT Ireland była w stanie skoncentrować się na usługach ICT dla 
średnich przedsiębiorstw, podmiotów korporacyjnych i organizacji sektora publicznego; 
 

Faza II MAN Project  
obejmowała 92 miliony 
publicznego 
finansowania. 
Podobny poziom 
kosztów personelu i 
doradztwa w pierwszej 
fazie projektu 
przydzielono do Fazy II 
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• Vodafone Ireland -oferuje w sierpniu 2009 roku stałe usługi, zarówno ISP Perlico, jak i detaliczne dla 
klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw, oraz usługi głosowe telefonii stacjonarnej i łączy 
szerokopasmowych firmy BT Ireland. Firma podpisała w 2009 roku 15-letnią umowę dzierŜawy 
opiewającą na 17 milionów EUR w zakresie korzystania z ciemnego światłowodu firmy e|net;  
 
• UPC – korzysta z infrastruktury firmy e|net przy dostarczaniu swoich potrójnych usług kablowych 
(oferując pakiety usług telefonicznych, telewizyjnych i szerokopasmowych za kwotę poniŜej 100 EUR).  
 
Konkurencja 
 
W większości lokalizacji sieci MAN firma eircom jest jedynym dostawcą usług szerokopasmowych 
łączy światłowodowych. Nie udostępnia ona jednak światłowodu ciemnego dla usług hurtowych. Firma 
e|net nie ma prawie Ŝadnej konkurencji pod względem posiadania ciemnego światłowodu  
i niewielką konkurencję w zakresie szybkości w miejscowościach objętych infrastrukturą projektu 
MAN. 
 
Architektura sieciowa 
 
Sieć charakteryzuje się typową w całej Irlandii topologią pierścienną, składając się z czterech 
neutralnych przewodów nośnych (i czterech podprzewodów) oraz pierścieni światłowodów łączących 
główne budynki handlowe i publiczne z PoP. 
 
Jako Ŝe jest to sieć średniodystansowa (middle-mile), operatorzy telekomunikacji nabywający usługi 
hurtowe od firmy e|net. Nadal muszą dostarczyć własną infrastrukturę w postaci stałych lub 
bezprzewodowych lokalnych pętli („ostatnia mila”).  
 
Firmy eircom12, ESP Telecoms13 i BT Ireland to w Irlandii główni posiadacze infrastruktury do połączeń 
z siecią wyŜszego poziomu (backhaul). 
 
 
 
 

                                                                 
12 Z 324 000 liniami sprzedaŜy hurtowej i ok.12 000 km światłowodów, stan na wrzesień 2010 r. 
13 Posiada i eksploatuje około 300 masztów telekomunikacyjnych oraz zainstalowała 1300 km światłowodów w Irlandii. 
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Architektura sieciowa 
Obszar obj ęty projektem MAN 

 
MAN PoPs (x94) 

e/net przeprowadził poł ączenia średniodystansowe  
 
Operator przeprowadził poł ączenia „ostatniej mili” pomi ędzy 
punktami dost ępu sieci MAN a obiektami u Ŝytkowników 
końcowych 
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8.8 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu 
 
Projekt MAN jest przykładem modelu publicznego outsourcingu. Znacznie przyczynił się on do rozwoju 
infrastruktury telekomunikacyjnej w Irlandii w okresie stwierdzenia niewydolności rynku spowodowanej  
brakiem inwestycji operatorów telekomunikacji w sieci. 
 
Dostępność sieci MAN pomogła w kwestii regionalnych inwestycji, zarówno czynionych przez spółki 
krajowe, jak i międzynarodowe. Dostarczenie infrastruktury telekomunikacyjnej jest warunkiem 
wstępnym przyciągnięcia inwestycji ekonomicznych na danym obszarze. 
 
Sieci MAN zapewniły swoim klientom większy wybór oraz lepszą obsługę i ceny za szerokopasmowe 
połączenia internetowe (i telefoniczne). Znacznie przyczyniły się do konkurencyjności regionalnych 
ośrodków w Irlandii, zwiększając tym samym ich atrakcyjność dla bezpośrednich inwestycji 
międzynarodowych. Uzasadnienie i wartość interwencji państwa znalazły odzwierciedlenie  
w natychmiastowym zainteresowaniu sieciami MAN, ich wykorzystaniu oraz impecie, jaki nadało to 
konkurencyjności w sektorze. 
 
Trudno jest oszacować ilościowo dokładną liczbę potencjalnych klientów detalicznych, jednak 94 
miejscowości objętych sieciami MAN zamieszkuje ponad 750 000 mieszkańców.  
 
Zainteresowanie usługami napotkało na pewne przeszkody, w tym względnie wysokie koszty 
podłączenia klienta. Wyzwanie stanowił takŜe dostęp do konkurencyjnego cenowo łącza z siecią 
wyŜszego poziomu w celu połączenia ze sobą sieci MAN.  
 
Wnioski na przyszłość 
 
• Nie wszystkie podmioty wspierające sektor w zakresie wprowadzenia sieci wywiązały się  
z obowiązku nabycia usług firmy e|net. (w zamian za udzielone początkowo poparcie). W niektórych 
przypadkach, (poniewaŜ było to dla nich bardziej opłacalne), podmioty te zainwestowały we własne 
prywatne sieci (zazwyczaj systemy mikrofalowe P2P; 

• Interwencja MAN nie sprawdziła się równie dobrze na mniejszych obszarach miejskich, chociaŜ była 
tam najbardziej potrzebna.  

•aDwie sieci MAN z Fazy I, zlokalizowane pośród najmniejszych z wyselekcjonowanych do projektu 
miejscowości, nadal nie posiadają klientów. Operatorzy ponoszą znaczne koszty podłączenia do MAN 
z racji braku konkurencyjnych cenowo usług podłączania do sieci wyŜszego poziomu (backhaul). 
Czynnik ten szkodzi atrakcyjności inwestowania na obszarach14 pozbawionych masy krytycznej 
potencjalnych klientów; 

• MSE trzeba zachęcać do inwestowania w infrastrukturę przez cały okres trwania koncesji. Wszystkie 
inwestycje w sprzęt lub rozbudowę MAN poczynione przez firmę e|net stają się częścią majątku,  
a zatem jest to słaba zachęta do inwestowania w późniejszych latach okresu koncesji; 

• Zwrot z inwestycji zaleŜy od zdolności uzyskiwania dochodu z transakcji przeprowadzonych na 
majątku. W ramach obecnego porozumienia trudne staje się uzyskanie dochodu, jako Ŝe koncesja 
zbliŜa się do końca. 

                                                                 
14 Obszary nastawione obecnie na korzystanie z dostępności infrastruktury dostępu do sieci nowej generacji i usług, które ona 
zapewnia. 
Źródło: DCENR, Analysys Mason. 
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9. Shetland SHEFA 2 Interconnect Project 
 
9.1 Zakres i cele  
 
Shetland SHEFA 2 Interconnect Project („Interconnect Project”) jest częścią strategii Rady Szetlandów  
mającej na celu wspieranie szybkiego wprowadzania sieci szerokopasmowych na Szetlandach. 
Działanie to dotyczy dostarczenia rdzenia sieci połączeń nowej generacji pomiędzy Lerwick, głównym 
miastem Szetlandów a istniejącym podmorskim kablem przesyłowym SHEFA-2. Kabel jest 
eksploatowany przez Faroese Telecom15

 i prowadzi do południowej części Szetlandów. 
 
Głównym celem Interconnect Project jest dostarczenie adekwatnej sieci połączeń z siecią wyŜszego 
poziomu na Szetlandach na obszarach, na których obecnie nie ma dostępu do takiej infrastruktury ani 
teŜ operatorzy nie planują wprowadzenia na rynek takich usług połączeń z siecią. 
 
Mechanizm finansowania 
 
Interconnect Project jest przykładem modelu publicznego outsourcingu. 

 
9.2 Kluczowe cechy charakterystyczne  
 

Cecha 
charakterystyczna 

 
Cechy 
wyróŜniające 
 
 
 
 
 
 
 
Własność 
 
 
 
SprzedaŜ 
hurtowa 
 
 
 
 
 
Status prawny 
 
 

 
 
 
 
 
Koszty 

Opis  
 
 
Pozostaje w pełni w 
posiadaniu publicznym; 
operator komercyjny 
eksploatuje sieć w 
ramach sprzedaŜy 
hurtowej. 
 
 
Rada Szetlandów 
korzysta z finansowania 
krajowego i 
europejskiego 
 
Planowana niezaleŜna 
publiczno-prywatna 
SPV na zasadzie „arms-
length” oferująca usługi 
hurtowe operatorom 
będącym stroną trzecią. 
 
Pomoc publiczna 
dostępna w celu 
rozwiązania problemu 
niewydolności rynku w 
świadczeniu usług 
łączności 
szerokopasmowej 
 
1.7 miliona EUR 

 
• Środowisko: Tworzenie sieci połączeń z siecią 
wyŜszego poziomu przebiegającej przez trzy główne 
miasta południowej części Szetlandów. Sieć biegnie 
przez 1000 gospodarstw domowych (z wyłączeniem 
Lerwick)16 i łączy równieŜ 11 nieruchomości 
będących w posiadaniu Rady. 

 
                                                                 
15 Faroese Telecom zainstalował SHEFA-2 w 2008 r. dla poprawy własnego połączenia z siecią wyŜszego poziomu Faroe Isles. 
Ten podmorski kabel przebiega przez Szetlandy, jednak nie łączy lokalnych sieci telekomunikacyjnych na Szetlandach. 
16 Oczekuje się objęcia usługami BT ADSL2+ instalacja na tym obszarze. 
Źródło: Komisja Europejska, Analysys Mason. 
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9.3 Finanse i własno ść 
 
Rada Szetlandów sfinansuje budowę sieci połączeń z siecią wyŜszego poziomu zapewniając solidne  
i stabilne usługi internetowe oraz zachowując własność infrastruktury. 
 
Preferowaną przez Radę Szetlandów opcją jest inwestowanie w infrastrukturę sieciową i utworzenie 
niezaleŜnej SPV17 o nazwie Shetland Telecom w celu zarządzania i eksploatowania infrastruktury 
sieciowej na szczeblu sprzedaŜy hurtowej.  
 
Oczekuje się, Ŝe SPV przyjmie formę partnerstwa pomiędzy Radą Szetlandów a istniejącym 
partnerem telekomunikacyjnym, przy czym SPV nie będzie zaleŜna od kontroli Rady Szetlandów. SPV 
będzie funkcjonować jako dostawca usług hurtowych infrastruktury sieciowej; być moŜe w ramach 
trzyletniej umowy, jako projekt publicznego outsourcingu. Proces przetargowy mający wyłonić 
preferowany podmiot telekomunikacyjne jest obecnie w toku. 
 
Oczekuje się, Ŝe w przypadku gdy nie uda się pozyskać prywatnego partnera, Rada Szetlandów 
stanie się zarządzanym dostawcą usług hurtowych z niezaleŜną, znajdującą się w publicznym 
posiadaniu jednostką (Shetland Telecom) odpowiedzialną za codzienne prowadzenie i zarządzanie 
funkcjonowaniem usługi. 
 
Inwestycja 
 
Kwota finansowania publicznego wynosi 1,7 miliona EUR, z czego około 25% jest finansowane z 
EFRR, a reszta środków pochodzi bezpośrednio z Rady Szetlandów.  
 
Zalecany model inwestycyjny ustalony przez Radę Szetlandów wykorzystywał fundusze sektora 
publicznego do rozszerzenia moŜliwości wysokoprzepustowych połączeń poza wykorzystanie przez 
organizacje sektora publicznego, obejmując przedsiębiorstwa i obywateli Szetlandów.  
 
Oczekuje się, Ŝe podstawą dla porozumienia o finansowaniu ze środków sektora publicznego będzie 
zwrot znacznej części zysków na rzecz Rady Szetlandów. 
 
Uzasadnienie podejścia 
 
Rada Szetlandów chce wykorzystać doświadczenie prywatnego sektora do zarządzania siecią  
i dlatego prywatny operator został włączony do SPV. 
 
Zgodnie z planem SPV ma świadczyć hurtowe usługi połączeń z siecią wyŜszego poziomu 
dostawcom usług na Szetlandach po aktualnych cenach rynkowych. Oczekuje się, Ŝe zachęci to 
dostawców usług do korzystania z hurtowego dostępu do sieci w celu świadczenia nowych  
i ulepszonych detalicznych usług połączeń szerokopasmowych, tym samym zapewniając otwarcie 
konkurencji. 
 
9.4 Status prawny  
 
Status na mocy prawa europejskiego 
 
Ruch telekomunikacyjny na Szetlandach opiera się obecnie na połączeniu z lądem stałym w Szkocji 
za pośrednictwem dwóch połączeń mikrofalowych eksploatowanych przez firmy BT  
i Cable&Wireless. Miejscowe warunki pogodowe czasem niekorzystnie wpływają na jakość tych 
połączeń.  
 
Nie oferuje się Ŝadnych przystępnych czy adekwatnych usług mogących zaspokoić potrzeby obywateli 
lub uŜytkowników biznesowych, a operatorzy nie mają planów realizowania dalszych inwestycji w celu 
zapewnienia Szetlandom takich usług w najbliŜszej przyszłości. 
 

                                                                 
17 Źródło: Komisja Europejska, Analysys Mason. 
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Dlatego skupienie się na zaniedbanych pod tym względem obszarach oraz cele Rady Szetlandów 
zakładające solidne połączenie z siecią wyŜszego poziomu po przystępnych cenach sprawiły,  
Ŝe Interconnect Project jest zgodny z postanowieniami Traktatu WE dotyczącymi pomocy publicznej. 
 
Interconnect Project był równieŜ zgodny z Agendą Cyfrową WE, która wzywa państwa członkowskie 
do korzystania z publicznego finansowania w celu osiągnięcia poziomu i szybkości usług, jak równieŜ 
realizacji celów określonych w strategii Europa 2020. 
 
9.5 Podejście biznesowe  
 
Podejście w zakresie zamówień publicznych 
 
Toczący się obecnie proces dialogu konkurencyjnego ma na celu wyselekcjonowanie prywatnego 
partnera telekomunikacyjnego, który będzie eksploatował sieć na zasadzie hurtowego otwartego 
dostępu do sieci (open access). 
 
Za właściwą formę udzielenia zamówienia na roboty budowlane uznano przetarg otwarty z określoną 
specyfikacją. W wyniku przetargu wyłoniono miejscowych partnerów, którzy byli w stanie świadczyć 
te usługi. 
 
Konkurencyjność rynkowa 
Warstwa dostawcy usług  Rynek otwarty 
Aktywna warstwa sieciowa SPV (publiczna i prywatna)18 

Infrastruktura pasywna Rada Szetlandów (publiczna) 

 
Rada Szetlandów zachowa własność infrastruktury i zagwarantuje, Ŝe sieć będzie dostępna dla 
wszystkich handlowych dostawców w sposób równy i sprawiedliwy. 
 
Za pośrednictwem jednostki niezaleŜnej Shetland Telecom Rada Szetlandów ma równieŜ moŜliwość 
zarządzania aktywną warstwą sieciową. Jednak celem i preferencją Rady Szetlandów jest 
zapewnienie zarządzania tej warstwy przez obecnego operatora telekomunikacyjnego. 
 
Inicjatywy stymulujące popyt 
 
Istnieje ukryty popyt na pręŜną i dopasowaną do celów infrastrukturę sieci połączeń z siecią wyŜszego 
poziomu. Oczekuje się, Ŝe ten ukryty popyt nie będzie wymagał początkowo konkretnych inicjatyw 
stymulujących. 
 
Mimo to istnieją plany, zgodnie z którymi Rada Szetlandów miałaby przeprowadzić działanie  
w zakresie stymulacji popytu w marcu 2012 roku w celu ponownego rozpatrzenia wszelkich kwestii 
związanych z popytem, które mogły pojawić się w trakcie fazy wdraŜania. 
 

                                                                 
18 Jak wcześniej wspomniano, z uwagi na brak zabezpieczonego partnera Telco z sektora prywatnego, SPV moŜe być w 100% 
niezaleŜną jednostką w posiadaniu publicznym. 
Źródło: Komisja Europejska, Analysys Mason. 
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Struktura zarządzania i model biznesowy 
 
 
 
 

 
 
 
 
9.6 Kwestie kosztów  
 
Koszty wdraŜania 
 
• Całkowity koszt instalacji wynosi 1,7 miliona EUR. Około 60 000 EUR wykonawca robót 
budowlanych zainwestował w narzędzie do podziemnego układania kanalizacji szczelinowej; 
 
• Rada Szetlandów zleciła instalację światłowodu w ramach projektu. Rozbicie kosztów 
poszczególnych aspektów projektu nie było dostępne w momencie redagowania dokumentu;   
 
• Jako Ŝe trwa proces konkurencyjnego dialogu w celu wyselekcjonowania partnera prywatnego, 
potencjalne koszty aktywnego wyposaŜenia, które będzie wymagane dla zapewnienia hurtowego 
otwartego dostępu do sieci, dopiero zostaną oszacowane. 
 
Sposoby zmniejszania kosztów i zagroŜeń 
 
• Rada Szetlandów korzysta z istniejącej infrastruktury w moŜliwie jak największym stopniu. Rada 
Szetlandów dokonuje oceny moŜliwości wykorzystania znajdującej się w publicznym posiadaniu 
pasywnej infrastruktury przewodów na obszarze Lerwick; 
 

 
Rada Szetlandów 

 
SPV 

własna eksploatowan a 

Infrastruktura pasywna otwartego dost ępu do sieci  
i aktywne usługi hurtowe 

dzier Ŝawa 

Operatorzy 

publiczna 
 
publiczna/ prywatna 
 
prywatna 
 
infrastruktura 
 
rodzaj relacji 
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• Rada Szetlandów juŜ znajduje się w posiadaniu sieci światłowodowej na Szetlandach, która jest 
wykorzystywana do obsługi siedziby Rady. Ten proponowany rdzeń sieci pozostanie własnością Rady 
Szetlandów i będzie stanowić rozszerzenie istniejącej sieci;  
 
• Technologia kanalizacji szczelinowej jest uŜywana w celu znacznego ograniczenia inwestycji  
w infrastrukturę budowlaną. 
 
9.7 Architektura sieciowa, usługi i konkurencja  
 
Architektura sieciowa 
 
Jako Ŝe projekt znajduje się na etapie realizacji, ostateczna architektura sieci nie była znana  
w momencie redagowania dokumentu. Jednak zgodnie z wymogami Rady Szetlandów projekt będzie 
siecią z połączeniem z siecią wyŜszego poziomu (backhaul) ze zdolnością tworzenia „Digital Village 
Pumps” na terenach społeczności nimi objętych.  
 
Usługi 
 
SprzedaŜ hurtowa 
Zapewniony zostanie otwarty dostęp do aktywnych i pasywnych hurtowych usług. Metoda kanalizacji 
szczelinowej stosowana do układania światłowodów w regionie dostarcza do 96 światłowodów 
w kablu. Sugeruje to, Ŝe pozostanie niewykorzystana przepustowość, którą SPV (lub Shetland 
Telecom) moŜe wykorzystać do zaoferowania usług hurtowych. 
 
Dzięki zastosowaniu metody szczelinowej, usługi światłowodu ciemnego są bardziej realistyczną opcją 
niŜ dostęp przewodu jako pasywnej usługi sieciowej. 
 
Handel detaliczny 
Z uwagi na ukryty popyt na adekwatne usługi połączeń z siecią wyŜszego poziomu, oczekuje się, 
Ŝe wszyscy najwięksi dostawcy usług detalicznych skorzystają z infrastruktury, chociaŜ Ŝadne 
szczegóły dotyczące dostawców nie są jeszcze znane. 
 
Konkurencja 
 
Nie ma bezpośrednio porównywalnej infrastruktury na Szetlandach. Oczekuje się, Ŝe w ciągu co 
najmniej kilku kolejnych lat będą ograniczone inwestycje ze strony innych dostawców, chociaŜ 
wyraŜono pewne zainteresowanie korzystaniem z nowej sieci. 
 
9.8 Podsumowanie projektu i wnioski na przyszło ść 
 
Podsumowanie projektu 
 
Interconnect Project jest przykładem modelu publicznego outsourcingu. Szetlandy obecnie nie 
posiadają solidnej infrastruktury światłowodowej połączonej z siecią wyŜszego poziomu, co szkodzi 
rozwojowi gospodarczemu i grozi przerwami w dostępie do sieci. 
 
Interconnect Project ma na celu rozwiązanie tej kwestii i zachęcanie do rozwoju przystępnych 
wysokoprzepustowych usług szerokopasmowych dla mieszkańców i przedsiębiorstw.  
 
Rada Szetlandów uznała, Ŝe inwestycja ze strony sektora prywatnego była mało prawdopodobna  
i wraz z EFRR, sfinansowała sieć połączeń z siecią wyŜszego poziomu łączącą Lerwick z kablem 
przesyłowym SHEFA-2. 
 
Obecnie Rada Szetlandów dąŜy do przyciągnięcia operatora prywatnego zarządzającego siecią, 
działając jako dostawca usług hurtowych i mając nadzieję na przyciągnięcie innych dostawców usług 
do sieci. 
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Wnioski na przyszłość 
 
• Proces notyfikacji dotyczący pomocy publicznej musi być przeprowadzony prawidłowo, gdyŜ próby 
skrócenia procesu poprzez brak gruntownego poruszenia kwestii mogą powodować opóźnienie  
w podejmowaniu decyzji; 
 
• Zachęca się do zasięgania niezaleŜnych zewnętrznych porad dotyczących pomocy publicznej w celu 
zagwarantowania zgodności/ kwalifikowalności w odniesieniu do krajowych inicjatyw związanych  
z łączami szerokopasmowymi i finansowaniem; oraz 
 
• Nie naleŜy zakładać, Ŝe charakter niezbędnych robót budowlanych wyklucza miejscowych 
wykonawców niemających doświadczenia w dziedzinie telekomunikacji. 
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10. Wnioski 
 
W celu spełnienia ambitnych celów NGA konieczne jest partnerstwo sektora publicznego  
i prywatnego. 
 
ZwaŜywszy na koszty, jakie pociąga za sobą realizacja szerokopasmowego światłowodowego 
dostępu do internetu, innowacyjne modele finansowania i zawierania umów będą nieodzowne, jeŜeli 
ambitne cele NGA mają zostać osiągnięte. Cztery omówione modele PPP oferują alternatywy, które 
zakładają róŜne poziomy praw do podejmowania decyzji oraz proporcjonalnie odpowiednie poziomy 
transferu ryzyka. Nie są jednak jedynymi rozwiązaniami. W przyszłości bez wątpienia zostaną 
opracowane inne innowacyjne podejścia. Jednak omówione modele dostarczają kluczowych 
spostrzeŜeń i demonstrują rodzaje podejścia, które juŜ z powodzeniem stosowano. 
 
PPP oferuj ą szersze korzy ści ni Ŝ samo finansowanie. 
 
PPP będą sprzyjać innowacyjnym rodzajom podejścia, a takŜe umoŜliwią poruszenie kwestii migracji 
klientów z wolniej działającej infrastruktury sieci miedzianych. PPP pomogą zagwarantować, Ŝe sieci 
są dostępne, a ceny pozostają konkurencyjne i sprawiedliwe. Jako, Ŝe popyt na dostęp do danych 
cyfrowych nadal proporcjonalnie wzrasta, wzrost szybkości dostępu do internetu będzie bardzo 
poŜądany. Mniej zaludnione i bardziej oddalone części Europy nie powinny stawać w obliczu 
„cyfrowego wykluczenia”. Omawiane w niniejszym tekście modele PPP sugerują, Ŝe istnieją 
rozwiązania gwarantujące, Ŝe wykluczenie to nie musi nastąpić. 
 
Umowy PPP dotycz ące NGA stawiaj ą róŜne wyzwania dla PPP w innych sektorach 
 
O wiele prościej jest przewidzieć popyt i wzrost w przypadku usług w dojrzałym sektorze, takim jak 
transport. NGA to nowa usługa i trudno jest się wypowiadać na temat bieŜącego popytu i przyszłego 
wzrostu. Łańcuch wartości NGA jest bardziej złoŜony i obejmuje konfigurację dostawców detalicznych 
i dostawców aplikacji. Niesie równieŜ ze sobą ryzyko technologiczne, poniewaŜ podczas trwania 
projektu wybranej technologii szerokopasmowej mogą zagraŜać inne technologie. 
 
Podejście do PPP takŜe róŜni się w poszczególnych krajach w zaleŜności od wcześniejszych 
doświadczeń z wykorzystaniem tego mechanizmu oraz gotowości rynku do podjęcia ryzyka. 
 
Projekty PPP musz ą wspiera ć innowacyjno ść i szeroki wachlarz dostawców usług 

 
Projekty PPP muszą zapewnić środowisko, które zachęci potencjalnie konkurencyjnych dostawców 
usług do stania się hurtowymi klientami sieci PPP, natomiast zniechęci do tworzenia alternatywnej 
infrastruktury lub odrębnej sieci. Oznacza to, Ŝe sieć musi być otwarta i elastyczna dla umoŜliwienia 
wprowadzania innowacji przez dostawców usług na poziomach cenowych, które są konkurencyjne  
i sprawiedliwe. 
Potrzebny jest wysoki stopień pewności, Ŝe klienci przejdą do nowej sieci. ZagroŜenie ze strony sieci 
miedzianej moŜna złagodzić poprzez włączenie zamknięcia istniejącej infrastruktury sieci miedzianej 
do projektu PPP. Wymaga to zagwarantowania przez PPP, Ŝe spełnione będą warunki regulacyjne 
dotyczące istniejących usług i potrzebny jest udział obecnego operatora. 
 
Wybór wła ściwego modelu hurtowego dostawcy internetu 
 
Hurtowy dostawca internetu, który sprzedaje dostęp do sieci NGA, moŜe być dostawcą wyłącznie 
usług hurtowych lub hurtową filią operatora, który świadczy teŜ usługi detaliczne. JeŜeli operator 
świadczący usługi hurtowe ma filię zajmująca się handlem detalicznym, pewna forma odseparowania 
jest konieczna dla zagwarantowania uniknięcia konfliktu interesów. 
 
Pozyskiwanie pomocy publicznej 
 
Zatwierdzenie pomocy publicznej jest prostsze w przypadku wkładu kapitału prywatnego do projektu, 
poniewaŜ obniŜa on intensywność pomocy publicznej, co jest kluczowym środkiem stosowanym przez 



 67

KE w ocenie zakłóceń na rynku. Pomoc publiczna na rzecz wprowadzania NGA moŜe być dozwolona, 
jeŜeli przyspieszy znacznie wdraŜanie w porównaniu z pozostawieniem go wolnemu rynkowi. Proces 
ubiegania się o pomoc jest czasochłonny, zazwyczaj potrzeba 2-3 lat na procesy składania wniosku  
i przyznawania pomocy publicznej. 
 
Finansowanie i planowanie – przyj ęcie perspektywy długoterminowej 
 
W celu przyciągnięcia poziomu inwestycji wymaganego dla realizacji celów Agendy Cyfrowej 2020 
konieczne będzie uzupełnienie inwestycji UE znacznym doinwestowaniem przez sektor prywatny. 
Projekty PPP w zakresie NGA będą najprawdopodobniej atrakcyjne dla inwestorów, takich jak 
fundusze emerytalne, dąŜących do niskiego lecz stabilnego rocznego dochodu z długiego okresu 
trwania działalności, ze stabilnym dopływem gotówki. 
 
Szybkość wdraŜania sieci, kiedy dysponuje się juŜ funduszami i wykonawcami, zaleŜy od rozmiarów  
i złoŜoności projektu. 
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11. UŜywane terminy 
4G 
4G (ang. fourth generation) oznacza czwartą generację. Jest to kolejny krok ku zwiększeniu zmian 
szybkości przesyłu danych z 3G, która zazwyczaj ograniczona jest do około 2mbit/s do technologii 4G, 
które mogą dostarczać dane do 100mbit/s. Oczekuje się, Ŝe drastyczny spadek czasu potrzebnego na 
załadowanie danych zmieni w znaczący sposób funkcjonalność internetu, stymulując szerokie 
wykorzystanie multimediów i chmur obliczeniowych. 
 
ADSL 
(ang. Asymetric Digital Subscriber Line). Technologia cyfrowa umoŜliwiająca wykorzystanie 
standardowej linii telefonicznej do przesyłania danych duŜej szybkości. Początkowo ograniczona do  
8 mbit/s, technologia ta została zmodernizowana i w ulepszonej wersji dostarcza do 24mbit/s. 
 
Backhaul 
W hierarchicznej sieci telekomunikacyjnej, część sieci zwana backhaul to pośrednie połączenia 
pomiędzy siecią rdzeniową a mniejszymi podsieciami na „krawędzi” całej hierarchicznie 
zorganizowanej sieci. 
 
Dialog konkurencyjny 
Pojęcie dialogu konkurencyjnego stosuje się przy podpisywaniu złoŜonych umów, kiedy istnieje 
potrzeba przedyskutowania z dostawcami wszystkich aspektów proponowanej umowy. Dialog ten nie 
byłby moŜliwy w ramach procedury otwartej lub ograniczonej. Udzielanie zamówień na projekty 
publiczno-prywatne jest często podejmowane na podstawie dialogu konkurencyjnego. 
 
CPE (ang. Customer premises equipment) 
WyposaŜenie w lokalach klienta odnosi się do wszelkich słuchawek telefonicznych, odbiorników, 
dekoderów TV lub innego sprzętu uŜywanego przez uŜytkownika sieci bezprzewodowych, linii 
stacjonarnych lub usług dostępu do internetu szerokopasmowego, będących własnością operatora 
sieci i zlokalizowanych w lokalu klienta. 
 
Światłowód ciemny 
Światłowód ciemny lub światłowód nieaktywny to światłowód nieuŜytkowany. Pojęcie początkowo 
stosowano do określania potencjalnej przepustowości infrastruktury telekomunikacyjnej, obecnie 
odnosi się ono do coraz bardziej powszechnej praktyki dzierŜawienia łączy światłowodowych od 
dostawcy usług sieciowych. 
 
DSL 
(ang. Digital Subscriber Line). Dosłownie oznacza cyfrową linię abonencką. Jest to rodzina 
technologii, zazwyczaj określanych jako DSL lub xDSL, korzystających z par przewodów miedzianych 
do tradycyjnych linii telefonicznych w celu dostarczania wysokoprzepustowego dostępu do internetu  
i do usług video-on-demand. Warianty to ADSL, HDSL (cyfrowa linia abonencka o wysokiej 
przepustowości) oraz VDSL (cyfrowa linia abonencka o bardzo wysokiej przepustowości). 
 
Dostęp do sieci typu „przewody i słupy” 
Obowiązek właścicieli infrastruktury telekomunikacyjnej w zakresie zapewnienia innym podmiotom 
telekomunikacyjnym dostępu do słupów, przewodów, kabli, itd. po niedyskryminacyjnych stawkach. 
 
EBITDA 
Zarobek przed odjęciem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji. 
 
EFRR 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
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FTTB 
(ang. Fibre to the building) Światłowód sięga granicy budynku, na przykład piwnicy w budynku 
mieszkalnym, a końcowe połączenie z indywidualną przestrzenią Ŝyciową zapewnione jest 
alternatywnymi sposobami. 
 
FTTC 
(ang. Fibre to the curb) Jest to bardzo podobna sieć do FTTN, jednak uliczna skrzynka dystrybucyjna 
jest bliŜej lokalu uŜytkownika; zazwyczaj w odległości do 300 m. 
 
FTTH 
(ang. Fibre to the home) Światłowód sięga granicy przestrzeni Ŝyciowej, na przykład znajduje się  
w skrzynce przy zewnętrznej ścianie domu. 
 
FTTN  
(ang. Fibre to the node) Światłowód kończy się w ulicznej skrzynce dystrybucyjnej kilka kilometrów od 
lokalu klienta, a końcowe podłączenie jest do sieci miedzianej. FTTN jest często postrzegana jako 
krok pośredni ku pełnej FTTH. 
 
FTTP 
(ang. Fibre to the premises) Termin ten jest uŜywany w kilku kontekstach: jako termin ogólny dla 
określenia zarówno FTTH, jak i FTTB lub tam, gdzie sieć światłowodowa obejmuje zarówno domy, jak 
i małe przedsiębiorstwa. 
 
FTTx 
(ang. Fiber to the x) Jest to ogólny termin określający architekturę sieci szerokopasmowych 
korzystających ze światłowodów w celu zastąpienia całości lub części zwyczajowej metalowej pętli 
lokalnej stosowanej jako tzw. „ostatnia mila”. 
 
GPON 
Pasywna Sieć Optyczna (PON) jest architekturą sieciową, która doprowadza światłowody i sygnały do 
domu przy uŜyciu schematu point-to-multipoint, który przesyła przy wykorzystaniu jednego 
światłowodu do wielu lokali. Standard o nazwie GPON (Gigabitowa Pasywna Sieć Optyczna) róŜni się 
tym, Ŝe osiąga wyŜszą przepustowość i jest bardziej wydajny. 
 
HSPA 
(ang. High Speed Packet Access), mobilna technologia szerokopasmowa. 
 
IPTV 
(ang. Internet Protocol television ) to system, za pośrednictwem którego usługi telewizyjne są 
świadczone przez internet. 
 
IRU 
(ang. Indefeasible rights of use) to prawo wieloletniego uŜytkowania dzierŜawionego dostępu do 
internetu szerokopasmowego. 
 
NUTS 
(ang. Nomenclature of Units for Territorial Statistics) to Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do 
Celów Statystycznych – standard geokodowania do identyfikacji wewnętrznych administracyjnych 
podziałów państw do celów statystycznych. Standard został opracowany i jest regulowany przez UE, 
obejmuje szczegółowo państwa członkowskie. Jest stosowany w mechanizmach przyznawania 
funduszy strukturalnych UE. 
 
Dostęp do lokalnej pętli abonenckiej (LLU) 
Z ang. Local loop unbundling to proces regulacyjny oznaczający zezwolenie wielu operatorom 
telekomunikacyijnym na korzystanie z głosowego połączenia telefonicznego z lokalem klienta. 
Fizyczne połączenie kablowe pomiędzy lokalem wymiany a klientem jest znane jako lokalna pętla 
abonencka i znajduje się w posiadaniu lokalnego operatora. W celu zwiększenia konkurencji innym 
dostawcom przyznaje się dostęp do pętli. 
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LTE 
oznacza Long Term Evolution. Jest to zatwierdzony standard 4G przesyłu danych w telefonii 
komórkowej korzystający z fal radiowych. LTE opracowano jako długoterminową alternatywę dla DSL, 
połączeń kablowych i innych przewodowych form dostępu do internetu. 
 
MoU 
Protokół ustaleń (ang. Memorandum of Understanding) 
 
NRA 
(fr. Noeud de Raccordement d’Abbonés) jest rozdzielnią usług telefonicznych. 
 
OLO (ang. Other Licensed Operator) 
Pojęcie odnosi się do innego licencjonowanego operatora firmy telekomunikacyjnej. 
 
PoP 
(ang. Point of presence) oznacza punkt dostępu do internetu. 
 
SDH 
(ang. Synchronous Digital Hierarchy ), dosł. Synchroniczna Hierarchia Systemów Cyfrowych to 
ustandaryzowane protokoły transferu wielu cyfrowych strumieni bitowych przez światłowody przy 
uŜyciu laserów lub LED. 
 
VDSL 
Cyfrowa linia abonencka o bardzo wysokiej przepustowości jest technologią umoŜliwiającą szybszą 
transmisję danych przez przewód miedziany i kabel współosiowy. VDSL moŜe obsługiwać takie 
aplikacje, jak telewizja HD, a takŜe usługi telefoniczne i ogólny dostęp do internetu w ramach jednego 
połączenia. 
 
VoIP 
(ang. Voice over Internet Protocol) Technologie, metodologie, protokoły komunikacji i techniki 
transmisyjne umoŜliwiające przesyłanie komunikatów głosowych i sesji multimedialnych za pomocą 
protokołu IP, na przykład internetu.  
 
Obszary białe 
Zdefiniowane przez KE jako obszary, na których internet szerokopasmowy nie istnieje i gdzie jest 
mało prawdopodobne, aby zbudowano w pełni funkcjonalną sieć w najbliŜszej przyszłości (w ciągu 3 
lat). 
 
WiMax 
(ang. Worldwide Interoperability for Microwave Access) Jest to zatwierdzona technologia 
szerokopasmowa czwartej generacji starająca się powielać funkcjonalność internetu 
bezprzewodowego przy uŜyciu telefonów komórkowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


