
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
https://duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/17159,Kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-Ak
tywna-tab.html
2023-05-22, 16:56
27 października 2020

Kolejne środki na zakup sprzętu do szkół w ramach
rządowego programu Aktywna tablica – zachęcamy do
składania wniosków
Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, a także szkoły za granicą mogą ubiegać się o uzyskanie
wsparcia  finansowego w ramach kolejnej  edycji  programu „Aktywna tablica”.  W 2020 r.  środki  będą przeznaczone przede
wszystkim na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie dźwięku i głosu. Program będzie finansowany
w 80 proc. ze środków budżetu państwa i w 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących. W 2020 r. rząd przeznaczy
na ten cel 35 mln zł z budżetu państwa.

Kto może uzyskać dofinansowanie na zakup sprzętu w 2020 r.?
W 2020 roku o dofinansowanie mogą ubiegać się:

szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019
(pozostałe szkoły podstawowe tylko w ograniczonym zakresie),

szkoły ponadpodstawowe,

szkoły za granicą.

Na co może być przeznaczone wsparcie finansowe z programu „Aktywna tablica”?

W  2020  r.  wsparcie  finansowe  może  być  przeznaczone  na  zakup  laptopów  wraz  ze  sprzętem  umożliwiającym
przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem
transmisji audiowizualnej.

Szkoły,  uprawnione  do  uzyskania  dofinansowania  w  2020  r.,  które  w  wystarczającym  stopniu  zostały  już  wyposażone  w
laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup innego sprzętu lub pomocy
dydaktycznych, w tym: 

tablicy interaktywnej (tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym lub tablicy interaktywnej bez projektora
ultraogniskowego),

projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,

głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,

interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoły,  które  złożą  wnioski  na  zakup laptopów w 2020 r.  będą zwolnione z  wymogu dostępu do internetu  na poziomie  co
najmniej 30 Mb/s.

Wysokość  wsparcia  finansowego  może  wynieść  maksymalnie  14  tys.  zł  dla  szkoły  i  nie  może  przekroczyć  80%
wartości  całego  zakupu.  Pozostałe  20%  zapewnia  organ  prowadzący.  

Za wkład własny organu prowadzącego uważa się:

wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych



objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie,

sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku
złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

Harmonogram programu „Aktywna tablica” w roku 2020 

do 27 października – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących,

do 29 października – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów,

do 3 listopad – kwalifikacja wniosków przez wojewodów,

do 30 listopada – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych. 

Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024

Rada  Ministrów  przyjęła  uchwałę  w  sprawie  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji
uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  technologii  informacyjno-komunikacyjnych  na  lata  2020-2024  –„Aktywna  tablica”.

Program  ten  opiera  się  na  założeniu,  że  jednym  z  zasadniczych  zadań  współczesnej  szkoły  jest  rozwijanie  kompetencji
uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w
tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Na program „Aktywna tablica” w latach 2020-2024 jest przewidziana łączna kwota 361 455 000 zł  z  budżetu państwa, z
czego  w  2020  r.  –  35  000  000  zł.  Program będzie  finansowany  w  80  proc.  ze  środków  budżetu  państwa  i  w  20  proc.  z
wkładu własnego organów prowadzących szkołę, z wyjątkiem przekazania wsparcia na zakup inwestycyjny - wówczas wkład
własny wzrośnie do 50 %.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie  Rady  Ministrów z  dnia  23  października  2020  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków,
form  i  trybu  realizacji  Rządowego  programu  rozwijania  szkolnej  infrastruktury  oraz  kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w
zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”.
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