React-EU
Alenka Starc, Arnes
29. junij 2021

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

React-EU – objava javnega razpisa z odložnim pogojem

FINACIRANJE
• 16 M € ESSR sredstev
• 100% ESRR sredstva

ČASOVNICA
• Junij 2021 – Marec 2022 (upravičeni stroški)
• 1. september (rok za izpolnitev odložnega pogoja)

NAMEN
• VIZ infrastruktura – učenje na daljavo
• Video konference (najem licenc)

Podpora v sistemu edo.arnes.si

Upravičenci – javni + zasebni VIZ s koncesijo (1065 VIZ)
• osnovne šole,
• osnovne šole - enote posebne potrebe
• srednje šole
• višje šole
• posebne potrebe
• samostojni dijaški domovi
• ljudske univerze
• vrtci
• glasbene šole

SEZNAM UPRAVILČENCEV: http://www.arnes.si/files/2021/04/React-EU-IKT-za-VIZ_Upravicenci.pdf

Terminski načrt
✓ Začetek februarja: PREDPRIJAVA VIZ – z njo izkažete interes za sodelovanje v
programu

✓ Junij: Javna naročila za prenosnike (objava z odložnim pogojem)
✓ Junij: Objava javnega razpisa za VIZ (objava z odložnim pogojem)
▪ 12. julij – rok za prijavo VIZ na javni razpis

▪ Poletje 2021 –
▪ Objava javnih naročil glede na izražene potrebe VIZ pri prijavi
▪ Objava javnega naročila za najem licenc za videokonference

▪ Jesen 2021 – dobava prenosnikov –
▪ Dobavni rok 3 sklopi – 60 dni od izpolnitve odložnega pogoja
▪ Dobavni rok 2 sklopa – 90 dni od izpolnitve odložnega pogoja

▪ Dobava ostale opreme je predvidena do konca leta 2021
▪ O aktualnih datumih boste obveščeni sproti

Delitev sredstev
• KRITERIJI ZA DODELITEV SREDSTEV
• FIKSNA SREDSTVA določi tip VIZ
• Srednje šole in dijaški dom, ki ne prejmejo zadostnih sredstev za izvedbo programa, dobijo
dvakratnik fiksnih sredstev
• Podružnica prinese dodatna sredstva;
• VARIABILNA SREDSTVA se razdelijo glede na število vpisanih
• Delitev sredstev je objavljena na:
• http://www.arnes.si/files/2021/06/React-EU-VIZ-sredstva.pdf
• PREDVIDENA SREDSTVA KOSOVNICA – za ta sredstva naročite opremo v kosovnici po lastnem
izboru
• PREDVIDENA SREDSTVA PRENOSNIKI – za ta sredstva boste prejeli prenosnike tipa 2
• Vsa javna naročila bo izvajal Arnes, v okviru projekta ni predvideno razdeljevanje sredstev za
samostojne nakupe VIZ

Kosovnica

• ARTIKLI, KI SO NA VOLJO
• Prenosni računalniki + zasloni (opcijsko)
• Namizni računalniki

• Tablični računalniki
• Projektorji
• Interaktivni zasloni
• LTE modemi

• Kamere in slušalke za računalnike

• Arnes bo tudi poskrbel za najem 24000 licenc za video konference za obdobje 2 let

Potek naročanja opreme

• PRIJAVA – JUNIJ 2021
• VIZ izbere željene artikle v okviru sredstev „Predvidena sredstva kosovnica“

• JAVNA NAROČILA
• Arnes izvede javna naročila glede na izražene količine

• POTRDITEV KONČNE KOSOVNICE – SEPTEMBER 2021
• Znane bodo končne cene, VIZ potrdi naročilo

• DOBAVA
• Dobavni rok začne teči, ko postane odločitev glede JN pravnomočna in je izpolnjen odložni pogoj

Dodatne obveznosti VIZ

• ESRR KOMUNICIRANJE
• Projekt mora biti objavljen na spletni strani VIZ
• Uporabljati je potrebno ustrezne logotipe

• Pripravljen je pano, ki ga natisnete in izobesite na vidnem mestu
• Link na navodila: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/navodila-za-komuniciranje-viz/

• PREVZEM OPREME
• Podpis dobavnice – vpis datuma prejema opreme

• RAZDELJEVANJE OPREME ŠOLAJOČIM IN STROKOVNIM DELAVCEM
• VIZ mora zagotoviti sledljivost izposojene opreme

Dodatne informacije
NAVODILA ZA UPORABO PORTALA EDO
https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE KOSOVNICE
https://www.arnes.si/pomoc-uporabnikom/edo/navodila-za-izpolnitev-kosovnice-in-podpisprijave-k-programu-react-eu-ikt-za-viz/
OKVIRNE SPECIFIKACIJE
https://www.arnes.si/files/2021/06/Kosovnica_REACT-eu.pdf
POSNETEK VIDEOKONFERENCE
je na voljo za ponoven ogled:
https://video.arnes.si/watch/1twjwcxdsvsx

VSEBINSKA VPRAŠANJA
react-eu@arnes.si – e-pošta
(01) 479 88 55 – telefonska številka

