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NAZWA PROJEKTU:
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
projektu dofinansowanego w konkursie grantowym "Wakacje z matematyką"
NAZWA GRANTOBIORCY:
1. Prosimy o podanie informacji o beneficjentach projektu (ich liczba i krótka charakterystyka).
KWOTA WSPARCIA:
CZAS TRWANIA PROJEKTU
IMIĘ I NAZWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU:
STANOWISKO:
TELEFON KONTAKTOWY:
E-MAIL:
2. Prosimy krótko przedstawić cele, które zakładali Państwo w projekcie.
3. Prosimy opisać w punktach działania zrealizowane w ramach projektu z uwzględnieniem wymienionych w pkt. 2 celów oraz osiągniętych efektów.
4. Prosimy opisać w punktach mierzalne rezultaty projektu.
5. Czy w trakcie realizacji projektu zaistniały trudności? Jeśli tak, proszę opisać ich przyczyny oraz sposób ich przezwyciężenia.
6. W jaki sposób projekt był przez Państwa promowany? Prosimy wymienić np. nazwy mediów, stron internetowych, miejsca gdzie rozwieszono plakaty itp.
7. Prosimy o wpisanie co najmniej dwóch wypowiedzi uczestników projektu (np. koordynatora projektu, ucznia lub rodzica).
8. Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego:
L.p.
Pozycja
Kwota z wnioskowanego budżetu
Kwota wydatkowana
Różnica
Koszty projektowe
 SUMA:
Koszty zarządzania i administracyjne
 SUMA:
Jeśli podczas realizacji projektu zostały dokonane przesunięcia finansowe w stosunku do budżetu planowanego we wniosku aplikacyjnym, prosimy podać datę wyrażenia na nie zgody przez Fundację mBanku.
Czy korzystali Państwo przy realizacji projektu z innych źródeł finansowania? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości?
Zestawienie dokumentów
Numer pozycji budżetowej
Numer rachunku/faktury
Treść dokumentu
Kwota
   SUMA:  
Załączniki. Prosimy o wstawienie X przy załączanym materiale.   Załączniki do sprawozdania:
Zdjęcia (w wersji elektronicznej) dokumentujące realizację projektu
Kopia informacji prasowej o realizowanym projekcie
Linki do nagrań audio, video
Inne. Jakie?
Kopie dokumentów (m.in. faktur, rachunków, umów) potwierdzających wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z zawartą umową
Oświadczam, że zgodnie z Regulaminem programu (część VII, ust. 4) zostały zebrane zgody od osób biorących udział w projekcie dofinansowanym z programu grantowego "Wakacje z matematyką" na rozpowszechnianie ich wizerunku i od fotografa na wykorzystanie zdjęć jego autorstwa w Internecie, w tym na stronach www.mfundacja.pl, www.mbank.pl oraz na profilach mBanku na portalach internetowych takich jak facebook, youtube oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych (w tym filmach i prezentacjach) przedstawiających program grantowy "Wakacje z matematyką" i/lub działalność społeczną Fundacji mBanku.
Data .......................................................................................................
Podpis .......................................................................................................
 Podpisy osób upoważnionych do złożenia sprawozdania:
Fundacja mBanku S.A., 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18; email: fundacja@mbank.pl. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.
KRS: 0000087634; REGON: 010691166; NIP: 525-15-76-935; konto: mBank S.A., OK/Warszawa 84 11401010 0000 293807 00 1001
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