Уважаеми колеги,
Във връзка със зачестили запитвания относно финансирането на одобрените по
Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в
системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г., Ви уведомяваме:
Финансирането на одобрените кандидати по всички компоненти ще бъде
извършено както в минали години - с ПМС за общинските училища и градини, и по
бюджета на училището за държавните училища. Средствата се очаква да бъдат
преведени към края на месец ноември. Ако прецените, че можете да финансирате
дейността със собствени средства, може да закупите желаното от Вас оборудване или
съдържание/платформа преди да получите финансирането.


По компонент 2: До края на месец декември следва да сте закупили желаното от
Вас съдържание или платформа (или да сте заплатили абонамент), след което да
изпратите на електронна поща ikt2017@mon.bg съответните отчетни документи
за направените разходи: офертата, с която сте кандидатствали по националната
програма, декларация по образец (ще може да се изтегли от сайта), фактура,
документ за извършено плащане (касова бележка или банково извлечение), а в
случай че има сключен договор и самия договор и приемо-предавателен протокол.
Всички документи трябва да са сканирани с подпис и печат и изпратени във
формат

PDF.
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Komponent_2_kodNEISPUO_document_Х(пореден номер на долумента в случай,
че са няколко файла).pdf


По компонент 3: До края на месец декември следва да сте закупили желаното от
Вас оборудване, след което да изпратите на електронна поща ikt2017@mon.bg
съответните отчетни документи за направените разходи: офертата, с която сте
кандидатствали, декларация по образец (ще може да се изтегли от сайта), фактура,
документ за извършено плащане (касова бележка или банково извлечение), а в
случай че има сключен договор и самия договор и приемо-предавателен протокол.
Всички документи трябва да са сканирани с подпис и печат и изпратени във
формат

PDF.
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Komponent_3_kodNEISPUO_document_Х(пореден номер на долумента в случай,
че са няколко файла).pdf


По компонент 4: До края на месец декември следва да сте закупили желаното от
Вас оборудване или да сте подписали договор за изграждане на WiFi мрежа, след
което да изпратите на електронна поща ikt2017@mon.bg съответните отчетни

документи за направените разходи: офертата, с която сте кандидатствали,
декларация по образец (ще може да се изтегли от сайта), фактура, документ за
извършено плащане (касова бележка или банково извлечение). Ако училището е
кандидатствало за изграждане на WiFi мрежа, следва задължително да изпрати
сключения договор за изграждането заедно с проект на радиопланиране на
мрежата. След извършване на дейностите, следва да изпрати приемопредавателен протокол и съответните разход оправдателни документи по
договора, с който да се удостовери изграждането и функционирането на мрежата
съгласно изискванията на програмата. Всички документи трябва да са сканирани
с подпис и печат и изпратени във формат PDF. Името на файла да бъде в следния
формат Komponent_4_kodNEISPUO_document_Х(пореден номер на документа в
случай, че са няколко файла).pdf

