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NAZWA PROJEKTU:
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJIProgramu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”
NAZWA GRANTOBIORCY:
1. Proszę podać tytuł zrealizowanego projektu.
NR UMOWY:
KWOTA WSPARCIA:
OKRES SPRAWOZDAWCZY:
2. Proszę wskazać cele, które zakładali Państwo w projekcie.
3. Proszę podać informacje o beneficjentach projektu (ich liczba i krótka charakterystyka).
4. Proszę opisać w punktach działania zrealizowane w ramach projektu.
5. Proszę opisać w punktach mierzalne rezultaty projektu.
6. Czy w trakcie realizacji projektu zaistniały trudności? Jeśli tak, proszę opisać ich przyczyny oraz sposób ich przezwyciężenia.
7. W jaki sposób projekt był przez Państwa promowany? 
Sposoby informowania
Liczba sztuk, artykułów, emisji, informacji
Komentarz (prosimy wymienić nazwy mediów, stron internetowych, miejsca gdzie rozwieszono plakaty itp.)
1. Prasa
2. Radio
3. Telewizja
4. Strony internetowe
5. Media społecznościowe
6. Plakaty
7. Ulotki
8. Spotkania promocyjne
9. Ogłoszenia ustne
10. Inne. Jakie?
8. Proszę podać co najmniej dwie wypowiedzi uczestników projektu.
9. Czy planują Państwo samodzielnie kontynuować projekt? Jeśli projekt nie będzie kontynuowany prosimy o podanie przyczyny.
10. Czy planują Państwo ubiegać się ponownie o dotację Fundacji mBanku? Wstaw X obok wybranej odpowiedzi. Proszę krótko uzasadnić odpowiedź.
Tak
Nie
Uzasadnienie:
11. Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego:
L.p.
Pozycja
Kwota z wnioskowanego budżetu
Kwota wydatkowana
Różnica
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 mFundację.
Czy korzystali Państwo przy realizacji projektu z innych źródeł finansowych? Jeśli tak, to jakich i w jakiej wysokości?
Zestawienie dokumentów
Numer pozycji budżetowej
Nazwa dokumentu
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?
 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie załączonych materiałów przez Fundację mBank w celach promocyjnych.Podpisy osób upoważnionych do złożenia sprawozdania:
Data .......................................................................................................
Podpis .......................................................................................................
Kopie dokumentów potwierdzających wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z zawartą umową
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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