
Otwórz się na 14 000 zł

Rządowy program „Aktywna Tablica”  
– dofinansowanie zakupu nowoczesnych 
technologii dla edukacji

W 2017 roku Rząd dofinansowuje 
zakup nowoczesnych technologii 
dla 5570 szkół.

Nie przegap i skorzystaj z szansy  
na wyposażenie swojej szkoły w:

• tablicę interaktywną,

• monitor interaktywny,

• nowoczesne rzutniki,

• nagłośnienie.

dla Twojej szkoły!

Wniosek można złożyć tylko do  
31 sierpnia 2017 roku



• „Aktywna Tablica” to rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury 
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii 
informacyjno ‑komunikacyjnych na lata 2017‑2019.

• Na program realizowany w latach 2017‑2019 przewidziana jest łączna 
kwota 279 mln 428 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 % ze środków 
budżetu państwa i co najmniej 20 % wkładu własnego samorządów.

• W 2017 roku skarb państwa przeznaczy najwięcej w 3-letnim 
programie, bo aż 84 mln zł.

• złożenie wniosków przez dyrektorów szkół do 
organów prowadzących

31.08.2017

• złożenie wniosków przez organy prowadzące do 
wojewodów

15.09.2017

• wydanie decyzji przez zespoły kwalifikujące  
o przyznaniu wsparcia dla szkół

29.09.2017

• przekazanie środków finansowych przez 
wojewodów do organów prowadzących

15.10.2017

Fakty:

Program jest adresowany do publicznych i niepublicznych 
szkół podstawowych, szkół artystycznych oraz szkół 

działających poza granicami Polski.

14 000 zł możesz wykorzystać na zakup dla Twojej szkoły:

tablicy interaktywnej:
• z projektorem ultrakrótkoogniskowym
• bez projektora ultrakrótkoogniskowego

projektora
ultrakrótkoogniskowego

głośników 
• lub innych urządzeń pozwalających 

na przekaz dźwięku.

monitora interaktywnego 

W ramach udzielonego wsparcia 
(14 000 zł) finansowany będzie 
zakup pomocy dydaktycznych, 
instalacja sprzętu oraz szkolenia 
techniczne dla nauczycieli.

W ramach wkładu własnego 
(3 500 zł) konieczne będzie 
zapewnienia szkoleń dla 
nauczycieli z zakresu stosowania 
TIK w procesie dydaktycznym.

Sprawdź, czy Twoja szkoła spełnia 
warunki programu „Aktywna Tablica”:

• dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s

• punkt dostępu do Internetu dla uczniów w czasie wolnym od zajęć 
dydaktyczno‑wychowawczych

• sala lekcyjna z dostępem do Internetu, dostosowana do 
funkcjonowania tablicy / monitora interaktywnego

• router oraz przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne 
urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym 
systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, 
antywirusowym oraz zabezpieczającym przed dostępem do treści 
niepożądanychWażne terminy:



Pomożemy Ci  
pozyskać  
finansowanie dla 
Twojej szkoły!

Zaproś do siebie Konsultanta Oświatowego MAC  
– pomoże wypełnić wniosek, dobrać odpowiedni  
zestaw i pozyskać fundusze dla Twojej szkoły!

W serwisie znajdziesz:

• Gotowe zestawy sprzętów w ramach kwoty 14 tys. zł

• Intuicyjny konfigurator własnego zestawu

• Możliwość przygotowania indywidualnej oferty

• Gotowe wnioski i uzasadnienia dla organów prowadzących

• Pomoc w procedurze zakupu

• Możliwość konsultacji z profesjonalistami  

na każdym etapie wnioskowania

• Dedykowana programowi infolinia

Zastrzeżenie: program „Aktywna Tablica” znajduje się na etapie konsultacji (stan na 03.07.2017).

Marka MAC Technologie należy do Grupy MAC S.A., 
czołowego wydawcy edukacyjnego w Polsce.

www.mac.pl

Zadzwoń:

www.mac.pl/aktywnatablica

Infolinia / Dział Obsługi Klienta:
41 366 55 55


