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Za izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme v vzgojno-izobraževalnih zavodih slabih 34 milijonov
EUR
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) je objavila Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti »izgradnja
brezžičnih omrežij« in dejavnosti »nakup IKT opreme« v okviru Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v
vzgoji in izobraževanju – SIO-2020. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
IKT oprema in brezžična omrežja za osnovne šole v vaši občini
Namen javnega razpisa je vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) v vaši občini omogočiti večjo uporabo IKT opreme
in zagotoviti dostop do interneta z vzpostavitvijo brezžičnih omrežij z namenom omogočanja kakovostnejšega in
izboljšanega vzgojno-izobraževalnega procesa. Na razpis se lahko prijavijo osnovne šole, srednje šole, zavodi za
otroke s posebnimi potrebami oz. vzgojno-izobraževalni zavodi, ki so navedeni v seznamu vzgojno-izobraževalnih
zavodov.
Gre za edina sredstva, ki bodo VIZ na voljo za nakup IKT opreme do konca leta 2020. Bistvenega pomena je,
da občine omogočijo, da bodo osnovne šole sofinancirale del investicije z lastnimi sredstvi.
Razdelitev sredstev za izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme za osnovne šole v vaši občini najdete v
dokumentu: https://www.arnes.si/files/2017/10/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf.
Ciljne skupine razpisa so učenci in dijaki ter učitelji. Končni cilj informatizacije zavodov je, da bi z uporabo IKT
opreme, povezane v vzpostavljeno brezžično omrežje, in namenjene izvajanju učnega procesa s kakovostnimi estoritvami in e-vsebinami, zagotovili učencem in dijakom izboljšane kompetence, boljše dosežke ter večjo
usposobljenost, ki so ključni elementi za uspešnejše gospodarstvo in družbo.
Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ bo potekala v letih 2018, 2019 in 2020
Predvidena skupna višina sredstev za dejavnost »Izgradnja brezžičnih omrežij na VIZ« je 14.570.904 EUR, od tega iz
sredstev kohezijske politike v deležu 62,5 % (9.106.815,00 EUR) in z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 37,5 %
(5.464.089,00 EUR).
Celotna sredstva za izgradnjo brezžičnih omrežij najdete v dokumentu:
https://www.arnes.si/files/2017/10/Seznam-VIZ-razpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf.
V letu 2018 bo potekala izgradnja 60 % vseh brezžičnih omrežij na VIZ, v letu 2019 33 % in v letu 2020 na 7 % VIZ.
Arnes VIZ spodbuja, da se prijavijo na izgradnjo brezžičnega omrežja v letu 2018. Celotna sredstva bodo porabljena v
letu izgradnje. Občine prosimo, da podprejo VIZ in zagotovijo potrebna sredstva v letu izgradnje, ki ga določi VIZ.
Nakup IKT opreme za VIZ bo potekal vsako leto
Za dejavnost »Nakup IKT opreme« je predvidena skupna višina sredstev 19.364.426,68 EUR, od tega iz sredstev
kohezijske politike v deležu 50 % in z lastnimi sredstvi VIZ v deležu 50 %.
Celotna sredstva za nakup IKT opreme najdete v dokumentu: https://www.arnes.si/files/2017/10/Seznam-VIZrazpis-SIO-2020-sredstva_Arnes.pdf.
Nakup IKT opreme bo izveden v štirih naročilih, vsak nakup v višini največ četrtine razpoložljivih sredstev. Zaradi
poznega naročila IKT opreme za leto 2017, bodo morali VIZ v letu 2018 za nakup IKT opreme zagotoviti 50 %
celotnih sredstev.
V sofinanciranje vključenih 955 vzgojno-izobraževalnih zavodov
Javni razpis se bo izvajal v obeh kohezijskih regijah, in sicer v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (delež sredstev: 57
%) in kohezijski regiji Zahodna Slovenija (delež sredstev: 43 %). Število VIZ, ki bodo vključeni v sofinanciranje, je 955,
od tega 431 v Zahodni Sloveniji in 524 v Vzhodni Sloveniji.

Več informacij o javnem razpisu najdete na spletni strani Arnesa: https://www.arnes.si/sio-2020/javni-razpis-za-viz/.

