Środki na wyposażenie bibliotek
w nowoczesny sprzęt komputerowy
Instytut Książki ogłosił kolejną edycję programu
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”, którego celem
jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii
teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców
miejscowości w gminach o najniższych dochodach.

65"

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się
samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi
bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje
kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione
organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest
gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania
to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł. Wkład własny wynosi
minimum 15% i obliczany jest od kosztu całkowitego.

6×

JIMU ASTROBOT
KOMPUTER DO MONITORA INTERAKTYWNEGO

11×

JIMU BOX

ZESTAW „BIBLIOTEKA PLUS 2020”

20 499 PLN z VAT

1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
taniej o ponad 550 PLN
1 × komputer OPS i3
6 × robot Jimu Astrobot
cena:
11 × robot Jimu Box
dofinansowanie 17 424 PLN, wkład własny 3075 PLN

W ramach programu można zakupić m.in.:
• tablice i monitory interaktywne,
• komputery stacjonarne i przenośne,
• roboty edukacyjne,
• projektory.
Źródło: Instytut Książki https://instytutksiazki.pl

Gotowe wnioski do pobrania na stronie
multimediawszkole.pl

Wnioski należy złożyć do 29 maja 2020 r.

Informacje dotyczące realizacji programu, regulamin oraz formularz wniosku znajdziesz na stronie MWS.

PROJEKTOR
PROJEKTOR
ULTRAKRÓTKOOGNISKOWY

65"
UKIT ADVANCED

TABLICA INTERAKTYWNA

MONITOR INTERAKTYWNY AVTEK

4×
KOMPUTER DO MONITORA INTERAKTYWNEGO

11×

3×

3×

JIMU BOX

11×

JIMU ASTROBOT
JIMU TRACKBOT

ZESTAW „BIBLIOTEKA 2020”
1 × monitor Avtek Touchscreen 5 Lite 65
1 × komputer OPS i3
4 × robot Jimu Astrobot
cena:

taniej o ponad 450 PLN

15 299 PLN z VAT

dofinansowanie 13 004 PLN, wkład własny 2295 PLN

ZESTAW „BIBLIOTEKA ROBOTÓW”
1 × projektor Vivitek DH833
1 × zestaw uKit Advanced
3 × robot Jimu Trackbot
3 × robot Jimu Astrobot
11 × robot Jimu Box
cena:

taniej o ponad 310 PLN

13 399 PLN z VAT

UKIT ADVANCED

JIMU BOX

JIMU ASTROBOT

ZESTAW „INTERAKTYWNA BIBLIOTEKA”
1 × tablica interaktywna Avtek TT-BOARD 80
1 × projektor ultrakrótkoogniskowy Epson EB-680
1 × zestaw uKit Advanced
taniej o ponad 190 PLN
11 × robot Jimu Box

dofinansowanie 11 389 PLN, wkład własny 2010 PLN

Roboty Jimu obsługiwane są za pomocą bezpłatnej aplikacji dostępnej na urządzania mobilne (tablet, smartfon).
Informujemy, iż w ramach niniejszego programu, biblioteki mogą również wnioskować o dofinansowanie do zakupu tabletów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: +48 728 430 633

cena:

11 899 PLN z VAT

dofinansowanie 10 114 PLN, wkład własny 1785 PLN
Oferta wyłącznie dla samorządowych instytucji kultury będących
samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowych
instytucji kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione
organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem
jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska.

Informacje dotyczące realizacji programu,
regulamin oraz formularz wniosku
znajdziesz na stronie MWS.

Niniejsza broszura ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Parametry i specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie. Rzeczywisty wygląd urządzeń może odbiegać od tych przedstawionych na zdjęciach.
Podane ceny to sugerowane ceny detaliczne w PLN zawierające podatek VAT i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnego kursu walutowego.

