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§ 1
Niniejszy dokument zawiera zasady, zwane dalej „Zasadami”, udzielania wsparcia finansowego przez Fundację mBanku, zwanej w dalszej części dokumentu 
„mFundacją”, na cele określone w jej Statucie.

§ 2
1.  Fundacja udziela wsparcia finansowego projektów rozwojowych w ramach celów statutowych Fundacji.
2.  O wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, uczelnie wyższe1, biblioteki2, szkoły podstawowe, 

gimnazjalne i ponadgimnazjalne, inne placówki oświatowo-naukowe.
3.  Osobom fizycznym mFundacja udziela dotacji wyłącznie za pośrednictwem organizacji pozarządowych, instytucji oświatowo-naukowych lub instytucji 

ochrony zdrowia. Wnioski o dofinansowanie złożone bezpośrednio przez osoby fizyczne nie będą rozpatrywane i będą niszczone.
4.  mFundacja nie ponosi dodatkowych kosztów (w tym podatków i innych opłat), których płatność jest wymagana na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa w związku z udzieleniem przez mFundację wsparcia finansowego.

§ 3
1. Zgodnie z przyjętą strategią „m jak matematyka” na lata 2014-2016, mFundacja koncentruje się na projektach związanych z edukacją matematyczną. 
2. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest przedstawienie trwałych i mierzalnych efektów projektu.
3. mFundacja realizuje swoją strategię poprzez:

1) Dotację projektów.
2) Programy grantowe.
3) Programy stypendialne.
4) Kampanie społeczne (o czasie trwania do 1 roku), mające na celu wdrożenie określonych postaw, nagłośnienie określonego problemu społecznego.
5) Wortal internetowy www.mjakmatematyka.pl

§ 4
Beneficjentami mFundacji mogą być, w szczególności:
1) Dzieci i młodzież szkolna.
2) Studenci i uczniowie szkół średnich.
3) Samorządy, organizacje społeczne i instytucje realizujące programy w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy i przedsiębiorczości.
4) Nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy działań dla dzieci i młodzieży

§ 5
1.  Podstawą ubiegania się o wsparcie finansowe mFundacji jest złożenie wniosku.
2.  Do wniosku należy dołączyć kopię wypisu z KRS, a przypadku szkoły lub instytucji oświatowo-naukowych kopię decyzji o ich powołaniu.

§ 6
1.  Wsparcie finansowe udzielane jest na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu mFundacji. Zarząd może poprosić o opinię niezależnych ekspertów. Zarząd 

mFundacji ustala terminy posiedzenia i rozpatrywania wniosków.
2.  W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego o wartości jednorazowo równej bądź nie przekraczającej kwoty 5000 zł (słownie: pięciu tysięcy 

złotych), Zarząd mFundacji przesyła do wnioskującego list, w którym wskazuje warunki, na jakich udzielane jest wsparcie, zwany dalej „Listem”. Przyjmuje się, 
że wnioskujący, który dotację przyjął,  tym samym zobowiązał się do przyjęcia warunków zawartych w Liście. W przeciwnym razie wnioskujący zobowiązany 
jest do pisemnej odmowy przyjęcia „Listu” i dokonania zwrotu przyznanej mu kwoty w terminie 30 dni od jej przekazania. 

3.  W przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia o wartości jednorazowo przekraczającej kwotę 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), Zarząd mFundacji, 
przesyła do wnioskującego projekt umowy, zwanej dalej „Umową”.

4.  Przyznane wsparcie finansowe powinno być przeznaczona przez wnioskującego na cel określony w Liście bądź Umowie.
4a.  Zamiar dokonania zmian w zaakceptowanym przez mFundację budżecie projektu wymaga każdorazowo zgody fundacji.
5.  Wsparcie finansowe powinno być wykorzystane i rozliczone w terminach i w sposób określony w Liście bądź Umowie. W przypadku konieczności przedłużenia 

któregoś z tych terminów, podmiot otrzymujący wsparcie finansowe powinien złożyć do Zarządu mFundacji stosowny wniosek. Brak rozliczenia otrzymanej 
kwoty wsparcia w przyjętym terminie powoduje obowiązek jej zwrotu  w ciągu 30 dni. Po upływie tego terminu Fundacja naliczać będzie odsetki ustawowe  
od kwoty należnej do zwrotu.

6.  mFundacja informuje, że będzie zbierać i przetwarzać dane wnioskodawców w celu realizacji działań związanych z udzielaniem dotacji i promowania 
działalności mFundacji, w tym: publikowania informacji na stronie internetowej fundacji oraz umieszczenia informacji o zrealizowanych projektach 
w publikacjach opisujących działalność mFundacji. 

1 Za uczelnie wyższe uznaje się zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym.
2  Omówionych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 493).
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