
DOPOSAŻENIE SZKOŁY 2019



Co można zdobyć dla szkoły

• Zestawy tablic interaktywnych z 

projektorami

• Monitory interaktywne

• Projektory multimedialne

• Głośniki do tablic i monitorów

• Czujniki pomiarowe 

• Roboty i zestawy do kodowania

• Tablety

• Komputery dla nauczycieli

• Mobilne pracownie komputerowe

• Oprogramowanie

• Sieci 

• Pracownie językowe 

• Wizualizery

• Akcesoria:  uchwyty do monitorów i wózki , 

przyłącza sygnałowe, ekrany, autonomiczne mikrofony 

z wbudowanym głośnikiem 

• Szkolenia wdrażające do zakupionych 

urządzeń

• Szkolenia dydaktyczne z wykorzystania 

zakupionych urządzeń

• Usługę konserwacji i utrzymania 

zakupionych systemów



Źródła finansowania



Źródła finansowania

Rządowy program – „Aktywna Tablica”

Podział 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla JST

Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych współfinansowane z EU



Rządowy projekt – „Aktywna Tablica”



Zasady

Maksymalna kwota dofinansowania

14 000 zł (przy wkładzie własnym 3 500 zł)

Optymalny budżet projektu 17 500 zł (2 urządzenia)

Co można kupić:

tablice interaktywne z projektorami, 

monitory interaktywne, 

tablice interaktywne bez projektorów, 

projektory, 

głośniki.

www.aktywnatablica.info.pl



Jak powstaje projekt

Etapy:

Składanie wniosków przez szkoły do Organów Prowadzących do 15 kwietnia 

2019 r. 

Składanie wniosków przez Organy Prowadzące do Kuratoriów Oświaty do 30 

kwietnia 2019 r. 

Kwalifikacja przez Kuratoria wniosków do dofinansowania do 15 maja 2019 r. 

Realizacja zakupów od połowy czerwca (orientacyjnie) do końca 2019 roku

www.aktywnatablica.info.pl



Uczestnicy projektu

Szkoły Podstawowe – wnioskodawcy do Organów Prowadzących – najczęściej 

kupujący sprzęt, użytkownicy sprzętu,

Organy Prowadzące (np. gminy) – składają wnioski do kuratoriów – przekazujący środki, 

czasami kupujący sprzęt

Kuratoria Oświaty – jednostka zatwierdzająca wnioski do dofinansowania i rozliczająca 

realizacje wniosku 

www.aktywnatablica.info.pl



Podział 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej dla JST



Zasady

Co można kupić:

• Dofinansowanie obejmuje wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do 

realizacji podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, 

chemia i fizyka) – np. Czujniki pomiarowe 

www.pasco.com.pl



Jak powstaje projekt

Najważniejsze informacje o zasadach dofinansowania

• Dofinansowanie przysługuje szkołom podstawowym, które nie zostały 

przekształcone z gimnazjum i nie włączono w ich struktury gimnazjum. 

• O dofinansowanie mogą się ubiegać organy prowadzące (JST, osoby prawne 

lub fizyczne), w każdym roku dla ¼ swoich szkół spełniających kryteria. 

• Dofinansowanie dotyczy wyposażenie w pomoce dydaktyczne do nauczania 

biologii, geografii, chemii i fizyki.

• MEN nie określa, jakiego rodzaju pomoce dydaktyczne można zakupić. 

• MEN nie ustala górnej granicy kwoty dofinansowania.

www.pasco.com.pl



Jak powstaje projekt

Etapy (na podstawie rozporządzenia z 2018 roku):

Składanie wniosków przez organy prowadzące do MEN do 15 czerwca 2019 

Decyzja o przyznaniu środków około połowy września 2019

Zakupy urządzeń do końca 2019 roku

www.pasco.com.pl



Uczestnicy projektu

Organy Prowadzące (np. gminy) – składają wnioski do MEN – przekazują środki do 

szkół lub kupują sprzęt, rozliczają projekt

MEN – jednostka zatwierdzająca wnioski do dofinansowania i rozliczająca realizacje 

wniosku 

Szkoły Podstawowe – użytkownicy sprzętu – najczęściej kupują sprzęt,

www.pasco.com.pl



Projekty Regionalnych Programów Operacyjnych 

współfinansowane z EU



Rodzaje projektów

Ze względu na możliwość wykorzystania:

Infrastrukturalne – na zakup urządzeń na wyposażenie szkoły

Podniesienie jakości kształcenia – zakup urządzeń o wartości od 20 –

40% wartości całego projektu

www.cyfrowa-szkola.info



Zasady

Co można kupić:

Wyposażenie szkoły wspomagające 

podniesienie jakości kształcenia 

oraz zastosowania TIK na 

przedmiotach nieinformatycznych

Dostęp do 
internetu

Sieć 
bezprzewodowa 

Mobilne 
pracownie 

komputerowe

Cyfrowe

laboratoria i 
systemy 

interaktywne

Dostęp do 
zasobów w 

chmurze

Szkolenia 
użytkowników i 

szkolenia 
dydaktyczne

Serwis  i 
administracja 

systemów

www.cyfrowa-szkola.info



Co można zdobyć dla szkoły

• Zestawy tablic interaktywnych z 

projektorami

• Monitory interaktywne

• Projektory multimedialne

• Głośniki do tablic i monitorów

• Czujniki pomiarowe 

• Roboty i zestawy do kodowania

• Tablety

• Komputery dla nauczycieli

• Mobilne pracownie komputerowe

• Oprogramowanie

• Sieci 

• Pracownie językowe 

• Wizualizery

• Akcesoria:  uchwyty do monitorów i wózki , 

przyłącza sygnałowe, ekrany, autonomiczne mikrofony 

z wbudowanym głośnikiem 

• Szkolenia wdrażające do zakupionych 

urządzeń

• Szkolenia dydaktyczne z wykorzystania 

zakupionych urządzeń

• Usługę konserwacji i utrzymania 

zakupionych systemów

www.cyfrowa-szkola.info



Jak powstaje projekt
Etapy:

Ogłoszenie przez RPO (urząd marszałkowski)  konkursu

Złożenie przez wnioskodawcę (organ prowadzący szkołę) wniosku do konkursu

Ocena formalna przez RPO – ocena pod względem formalnym

Ocena merytoryczna przez RPO – ocena realizacji założeń konkursu

Negocjacje RPO z wnioskodawcą – ustalenie końcowej wartości projektu (m.in. 

zakupów)

Podpisanie umowy

Realizacja projektu - zakupy

www.cyfrowa-szkola.info



Uczestnicy projektu

RPO – regionalny program operacyjny (urząd marszałkowski) – dysponenci środków

Wnioskodawcy - składający wniosek konkursowy i realizujący projekt – np. gminy

„Pisarze” – firmy lub osoby przygotowujące wnioski konkursowe za opłatą, często później 

prowadzą projekt

Beneficjenci projektu – instytucje korzystające ze wsparcia w ramach projektu, w 

przypadku projektów dla edukacji ogólnej są to szkoły

www.cyfrowa-szkola.info



Kontakt

PARTNER PAPES Sp. z o.o.
ul. Wagonowa 28a
53-609 Wrocław

tel.71 359 82 21 / 48
fax:71 354 78 21 / 04 

e-mail: papes@partnerpapes.pl

mailto:papes@partnerpapes.pl

