Firma Idealan Sp. z o.o. z Sokółki – dostawca usług telekomunikacyjnych poszerza zasięg sieci
szerokopasmowej o powiat moniecki. Nowa inwestycja już ruszyła. Projekt jest realizowany przy
udziale środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Działanie 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach". Firma Idealan Sp. z o.o. realizuje projekt pn.: "Budowa sieci
szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji w wybranych miejscowościach województwa
podlaskiego - obszar suwalski".
Prace ziemne rozpoczną się jeszcze w tym roku natomiast pierwsze podłączenia gospodarstw
domowych planowane są w drugiej połowie 2019 r. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na
październik 2020 r. W zasięgu sieci znajdzie się ponad 13 tysięcy gospodarstw domowych oraz 128
placówek oświatowych znajdujących się w obszarze realizowanego projektu.
Koszt przyłącza Internetu szerokopasmowego będzie wahał się w kwocie od 1 do 200 zł, w
zależności od odległości domu do granicy działki, (bezpłatne doprowadzenie łącza będzie tylko do
granic poszczególnych działek). Osoby, które zgłoszą chęć przyłączenia się do sieci po zakończeniu
realizacji projektu, poniosą wyższe koszty podłączenia w związku z koniecznością wykonania
dodatkowej dokumentacji technicznej przyłącza.
Atutem Firmy Idealan jest technologia światłowodowa FTTH - Fiber To The Home
(światłowód do domu). Dzięki infrastrukturze szerokopasmowej możliwy będzie dostęp do Internetu o
przepustowości co najmniej 100 Mbps do każdego domu. Łącze tego typu charakteryzuje się min.:
 nieograniczoną prędkością przesyłu danych,
 niezawodnością i odpornością na zakłócenia, niezależnie od warunków pogodowych,
 brakiem limitów przy wysyłaniu i odbieraniu danych,
 stałym, stabilnym dostępem do sieci,
Oprócz Internetu światłowodowego Idealan będzie mógł świadczyć także usługę dostępu do
Telewizji Cyfrowej HD oraz telefonii stacjonarnej przy użyciu jednego medium – kabla
światłowodowego.
Idealan uruchomił specjalną stronę internetową: https://www.podlasie.net/, na której
mieszkańcy mogą zgłaszać chęć przyłączenia domu czy mieszkania do sieci wypełniając odpowiedni
formularz zgłoszeniowy.
Zachęcamy do zgłaszania się wszystkich zainteresowanych. Zapisy są niezobowiązujące, mają
stanowić przede wszystkim informację, o zapotrzebowaniu na sieć. Firma Idealan, jest otwarta na
nowych odbiorców i nie wyklucza, że w razie dużego zapotrzebowania w danej miejscowości zostanie
ona ujęta w projekcie.

