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2  W przypadku grupy nieformalnej dane grupy.
1  W przypadku grupy nieformalnej nazwa grupy.
3  Wniosek mogą składać tylko podmioty z siedzibą w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu lub Gdańsku.
/
„Wakacje z matematyką”Konkurs grantowy Fundacji mBanku
Adresaci działań – uczniowie szkół podstawowych (w podziale na klasy 1-3 i 4-8)
WNIOSEK
Uwagi dla wypełniających wniosek:
1. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku  prosimy  o  zapoznanie  się  z  Regulaminem  konkursu  grantowego  Fundacji  mBanku, pn. „Wakacje z matematyką”.
2. Wypełniony formularz (w formie pliku pdf), wraz z załącznikami należy przesłać na adres fundacja@mbank.pl do 14 czerwca 2018 r., do godziny 17:00.
CZĘŚĆ I – Informacje o wnioskodawcy
1. Pełna nazwa wnioskodawcy1
2. Dane wnioskodawcy2
Ulica
Nr
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość3
dzielnica
Tel.
Email
Profil na portalu społecznościowym
(np. Facebook, nk.pl, Google+) (jeśli dotyczy)
Strona www
Forma prawna
Nr KRS
(jeśli dotyczy)
NIP
(jeśli dotyczy)
3. Dane organizacji partnerskiej, która użyczy grupie nieformalnej konta bankowego (dotyczy grup nieformalnych)
Ulica
Nr
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość3
dzielnica
Tel.
Email
Strona www
Forma prawna
Nr KRS
NIP
4. Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy (w przypadku grup nieformalnych osoby upoważnione w organizacji partnerskiej)
Imię i nazwisko
Funkcja w organizacji
Nr telefonu
Adres email
5. Nazwa banku i numer konta bankowego
Nazwa banku:
Numer konta:
6. Dane osoby koordynującej projekt
Imię i nazwisko
Funkcja w organizacji
Nr telefonu
Adres email
7. Krótki opis wnioskodawcy 
    (Prosimy podać np. opis środowiska działania, liczbę podopiecznych, główny obszar działalności) 
8. Opis wcześniejszych przedsięwzięć wnioskodawcy związanych z edukacją matematyczną.
Przy braku przedsięwzięć w obszarze edukacji matematycznej, prosimy o wymienienie najważniejszych przedsięwzięć edukacyjnych podejmowanych w ostatnim roku działalności. 
CZĘŚĆ II – Opis projektu
1. Tytuł projektu
2. Grupa odbiorców projektu
Prosimy wybrać odpowiednią grupę/grupy docelowe projektu. 
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej
Prosimy podać liczbę odbiorców:
      bezpośrednich:
      pośrednich:
3. Opis projektu
Prosimy krótko opisać, jakie działania chcą Państwo przeprowadzić w ramach projektu, proponowane metody i techniki edukacji matematycznej, potrzeby na jakie projekt odpowiada, rodzaje podejmowanych działań i ich wymiar godzinowy, zasięg geograficzny projektu, itp.
4. Cele jakie chcieliby Państwo osiągnąć dzięki realizacji tego projektu
Prosimy krótko wymienić, czemu ma służyć projekt. Po co jest organizowany? 
5. Planowane mierzalne rezultaty projektu
Prosimy opisać co wyniknie z projektu i jak zmierzymy, czy udało się to osiągnąć.
(Wskazówka: Mierzalne rezultaty jakościowe projektu to na przykład zwiększenie wiedzy matematycznej – mierzone za pomocą testów przeprowadzanych przed i po zaplanowanym działaniu. Mierzalne rezultaty ilościowe to na przykład liczba godzin przeprowadzonych zajęć).
6. Promocja projektu.
W jaki sposób będą Państwo informować o projekcie w środowisku lokalnym? Prosimy wymienić kanały komunikacji i narzędzia, które planują Państwo do tego wykorzystać.
7. Współpraca przy projekcie
Prosimy opisać sposób zaangażowania ewentualnych partnerów.
8. Czas realizacji projektu
Uwaga: projekt powinien trwać minimum 1 dzień i rozpoczynać się nie później niż 31 sierpnia 2017 roku.
Termin rozpoczęcia projektu:
Termin zakończenia projektu:
CZĘŚĆ III – Budżet projektu
Prosimy określić koszty projektu.
Uwagi:
1. Kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 5 000 zł.
2. Koszty kwalifikowane są określone w części V Regulaminu projektu.
3. Koszty zarządzania projektem nie mogą przekroczyć 25% wnioskowanej kwoty.
4. Koszt elementów wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego nie może przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty. Może on być pokryty przez mFundację tylko jeśli ich zakup jest merytorycznie uzasadniony.
5. Wkład własny jest mile widziany, ale nie jest wymagany.
1. Wnioskowana kwota dotacji (w zł)
Prosimy wpisać kwotę, o jaką Państwo występują do fundacji, bez uwzględniania wkładu własnego. 
2. Wkład własny
Prosimy podać kwotę wkładu własnego. 
3. Kosztorys
Prosimy uzupełnić poniższą tabelkę wpisując w odpowiednie kolumny poszczególne pozycje budżetowe wraz z ich wartościami. 
L.p.
Pozycja
Źródło pokrycia kosztów(tj. grant lub wkład własny)
Jednostka( np. sztuka, godzina, zestaw)
Liczba jednostek
Koszt jednostkowy
Suma
Koszty projektowe (np. wynagrodzenie prowadzącego zajęcia, pomoce dydaktyczne, nagrody w konkursach, artykuły plastyczne, koszty wynajmu transportu itp.) 
Koszty zarządzania i administracyjne(np. koszty koordynacji projektu, koszty księgowości) 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu grantowego Fundacji mBanku pod nazwą „Wakacje z matematyką”.  
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950w Warszawie ("Administrator"). Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratora jest konieczność wykonania umowy o dofinansowanie, której stroną jest podmiot prawny reprezentowany przez Pana/Panią.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy o dofinansowanie zawieranej w ramach statutowej działalności Fundacji mBanku. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów otrzymanej pomocy. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratorów dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programów pomocowych organizowanych przez Fundację mBanku. Odmowa podania przez Pana/Panią niektórych lub wszystkich danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy o dofinansowanie.
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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