
Narzędzie wsparcia dla samorządu

Dotacje podręcznikowe
JO, JST, CUW

Dotacje podręcznikowe to aplikacja przeznaczona dla pracowników jednostek samorządów terytorialnych 
oraz pracowników jednostek oświatowych. Powstała z myślą o ułatwieniu przygotowywania i rozliczania 
wniosków o dotacje celowe, które mają być przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 
edukacyjne i ćwiczeniowe.

 MODUŁ DLA JST – oferuje mechanizmy automatycznego scalenia informacji, wniosków i rozliczeń 
JO oraz przygotowania zbiorczego wniosku i rozliczenia JST.

 MODUŁ DLA JO – umożliwia złożenie informacji i wniosku o dotację na dany rok, a następnie 
rozliczenie pozyskanej dotacji.
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Co zyskujesz dzięki aplikacji Dotacje podręcznikowe?

Dodatkowe korzyści

 Możliwość automatycznego gromadzenia 
i scalania danych ze wszystkich szkół.

 Generowanie gotowych wniosków i rozliczeń 
do przekazania kuratorium oświaty/wojewodzie.

 Ułatwienie procesu otrzymywania dotacji celowej.

 Wygodne mechanizmy konfiguracji systemu.

 JST może na bieżąco przeglądać dane 
wprowadzone przez szkoły. 

 Inspektor ma możliwość wygenerowania 
zbiorczego zestawienia wniosków.

 Narzędzie minimalizuje ryzyko popełnienia 
błędu, dzięki automatycznemu kompletowaniu 
danych pochodzących ze szkół.

 Automatyczne alerty informujące o poziomie 
kompletności i poprawności danych 
wprowadzonych do systemu przez jednostki 
oświatowe.

 Zgodność formularzy, stawek dotacji i wskaźników 
z obowiązującymi przepisami prawa.

 Dostęp do danych w każdej chwili z dowolnego 
miejsca.

 Program pozwala na przygotowanie 
w formie raportu Excela zestawień zbiorczych 
do przeprowadzenia własnych analiz 
zgromadzonych danych.

 Zespół wsparcia firmy VULCAN służy pomocą 
w obsłudze programu.

Mówią o nas Klienci

„W aplikacji widać informacje i rozliczenia wszystkich szkół i bardzo łatwo można je zmienić w rozliczenia 
zbiorcze. To bardzo skraca czas pracy – nie musimy wprowadzać każdej szkoły osobno. Dzięki aplikacji 
zyskujemy więc przede wszystkim czas, ale mamy też gwarancje, że unikniemy błędów, a poza tym 
wszystkie dane mamy w jednym miejscu. Teraz już nie wyobrażam sobie pracy bez aplikacji.”

„Dzięki aplikacji ograniczyliśmy ryzyko popełnienia błędów w sporządzanych dokumentach składanych 
do wojewodów, ponieważ teraz tworzone są one automatycznie na podstawie danych wprowadzanych 
do systemu przez dyrektorów szkół.”
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