Dotacje
Jedno spójne rozwiązanie - dwa dedykowane moduły
Dotacje składają się z dwóch części
– dwóch modułów dedykowanych dla różnych
użytkowników. Jeden przeznaczony jest
dla jednostek samorządu terytorialnego,
drugi natomiast dla jednostek oświatowych.

> MODUŁ DLA JST – oferuje kompleksowe wsparcie dla pracowników
jednostek samorządu terytorialnego w obszarze procesu dotowania szkół
> MODUŁ DLA JO – umożliwia złożenie wniosku o dotacje na dany rok,
a następnie sprawozdań z liczby uczniów oraz raportów z wykorzystania
przekazanych środków

Jakie zadania realizują
Dotacje dla JST?
Dodatkowo:
> Gromadzenie elektronicznych wniosków o dotacje
> Wspieranie kontroli poprawności złożonych sprawozdań
> Zbieranie comiesięcznych sprawozdań o uczniach
> Comiesięczne, dokładne wyliczanie kwot i łatwe
przekazywanie ich na rachunki bankowe jednostek
> Naliczanie wyrównania do dotacji z pierwszych miesięcy
roku po ostatecznym uchwaleniu budżetu
> Automatyczne tworzenie planu budżetu przeznaczonego
na dotacje na podstawie wniosków wypełnionych przez szkoły

Co zyskujesz dzięki
aplikacji Dotacje

> Zbieranie sprawozdań z wykorzystania
przekazanych dotacji
> Bieżące analizowanie wykonania budżetu przeznaczonego
na dotacje
> Kontrola uczniów wykazywanych przez więcej
niż jedną placówkę
> Wszechstronna analiza zgromadzonych danych (możliwy
jest także eksport do Excela)
> Możliwość wydrukowania i złożenia w formie papierowej
przygotowanych wniosków

Diagram procesu obsługiwanego
przez Dotacje

> Uporządkowanie danych w jeden dokument
projektu budżetu w obszarze dotyczącym placówek
niepublicznych

Planowanie
budżetu JST

> Uproszczenie i usprawnienie procesu dotowania
> Kompleksowe informacje dające pełny obraz
sytuacji w dotowanych jednostkach
> Pełną informację na temat uczniów, którzy nie
osiągnęli wymaganej frekwencji lub zostali zapisani
w wielu placówkach
> Gotowe druki dokumentów wspierających kontrolę
placówek niepublicznych
> Narzędzie umożliwiające przygotowywanie przelewów
na rachunki bankowe dotowanych jednostek
> Automatyczne generowanie raportów
> Możliwość eksportu danych do Excela w celu
przygotowywania własnych zestawień

Wnioski
o dotacje

Obszar
dziedzinowy dotacji
Kontrola
wydatkowania
środków,
inne raporty
i zestawienia

szkoły, przedszkola
i placówki
niepubliczne

Miesięczne
sprawozdania
z liczby uczniów

Polecenia
przekazania
środków – przelewy

Sprawozdania
z wykorzystania
dotacji

> Komunikator pozwalający na wysyłanie ważnych
uwag do wybranych (lub wszystkich) jednostek
oświatowych

Skontaktuj się z nami
Jeśli jesteś zainteresowany aplikacją Dotacje, prosimy o kontakt z naszym Centrum Obsługi Klienta VULCAN:

71 757 29 29

cok@vulcan.edu.pl
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