Aktywna tablica
lista najczęściej pojawiających się pytań
1. Czy do wniosku organu prowadzącego musza być dołączone
dokumenty potwierdzające zakup sprzętu stanowiącego rzeczowy wkład
własny?
Na etapie wniosku wystarczy oświadczenie organu prowadzącego
o zapewnieniu wkładu własnego.

2. Co oznacza wymagana prędkości Internetu na poziomie 30Mb/s, jak
interpretować to wymaganie w przypadku łącza o różnym poziomie
wysyłania i pobierania danych?
W przypadku tzw. łącza asymetrycznego prędkość tak wysyłania jak
i pobierania danych powinna być na poziomie minimum 30Mb/s.
Dodatkowo należy dodać, że wiążące są zapisy umowne
z operatorem (dostawcą Internetu) dotyczące prędkości danych.

3. Czy do wkładu własnego można zaliczyć sprzęt komputerowy
inne urządzenia TIK zakupione w roku złożenia wniosku o udział
w Programie "Aktywna Tablica" pozyskanych ze środków unijnych?
Program nie określa, w jaki sposób mogą być pozyskane środki na
zakup sprzętu komputerowego stanowiącego wkład własny,
w związku z powyższym do wkładu własnego można zaliczyć sprzęt
komputerowy i inne urządzenia TIK zakupione w roku złożenia
wniosku o udział w Programie "Aktywna Tablica", pozyskane ze
środków unijnych, pod warunkiem, że umowy zawarte w ramach tych
dotacji nie stanowią inaczej. Ostateczny termin zakupu sprzętu TIK,
który może być zakwalifikowany jako rzeczowy wkład własny do
projektu to 15.04.2018 r..
4. Komu może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu
państwa?
Wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, może być udzielone
organom prowadzącym:

1) publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, o których mowa w art. 2
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z
2017 r. poz. 59 i 949),
2) publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie
ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
3) publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich, o których mowa w art. 8 ust. 12 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
4) szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, oraz szkolne
punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych,
urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a tej
ustawy, działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za
Granicą, zwane „szkołami za granicą”.

