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Regulamin dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką” (dalej: program),
organizowanego przez Fundację mBanku (dalej: mFundacja), przy wparciu operatora programu – Fundacji Dobra Sieć (dalej: operator).
Oceny wniosków dokonuje dwóch członków zarządu mFundacji. Do oceny wniosków zarząd mFundacji może zaprosić niezależnych
ekspertów zewnętrznych.
Zarząd mFundacji ocenia wnioski, które spełniły wszystkie kryteria formalne wymienione w Regulaminie Programu Grantowego
„Rosnę z matematyką”
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Zarząd mFundacji podejmuje decyzję o przyznaniu dofinansowania w ramach programu na posiedzeniu, przy czym ich uczestnictwo
w posiedzeniu może się odbyć za pomocą Internetu lub telefonu. Zasada ta obowiązuje również niezależnych ekspertów zewnętrznych, jeżeli
biorą udział w ocenie wniosków.
Posiedzenia, na którym oceniane są wnioski o dofinansowanie w ramach programu, zwołuje prezes zarządu mFundacji.
Decyzje o przyznaniu dofinansowania w ramach programu uznaje się za wiążącą, gdy w jej podjęciu uczestniczy dwóch członków zarządu.
W posiedzeniu, oprócz zaproszonych opcjonalnie niezależnych ekspertów zewnętrznych, mogą uczestniczyć (bez prawa głosu) koordynatorzy
delegowani przez mFundację i operatora.
Decyzje dotyczące dofinansowania podejmowane są w głosowaniu jawnym. W przypadku sporu ostateczną decyzję o przyznaniu
dofinansowania w ramach programu podejmuje prezes zarządu mFundacji.
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Członkowie zarządu mFundacji nie mogą brać udziału w ocenie wniosków, ani też brać udziału w głosowaniu dotyczącym wniosków, które są
obciążone konfliktem interesów. Zasada ta obowiązuje także niezależnych ekspertów zewnętrznych zaproszonych do oceny wniosków.
Za wnioski obciążone konfliktem interesów uznaje się te, w których wnioskodawcą jest podmiot reprezentowany przez oceniającego tzn.
oceniający jest członkiem podmiotu, członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, pracownikiem lub w jakikolwiek inny sposób
reprezentuje podmiot lub też jeśli oceniający posiada powiązania rodzinne z zarządem lub osobą reprezentującą podmiot, bądź jeśli oceniający
brał udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach programu.
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Wnioski, które spełniły wszystkie kryteria formalne zawarte w dokumencie – Regulamin Programu Grantowego „Rosnę z matematyką”,
Adresaci działań: dzieci w wieku 3-7 lat, objęte edukacją przedszkolną, edycja pilotażowa: województwa łódzkie i mazowieckie – oceniane są
według następujących kryteriów merytorycznych:
■ zgodność celów projektu z założeniami konkursu oraz różnorodność i atrakcyjność prowadzonych działań (20 punktów);
■ przejrzystość budżetu oraz powiązanie kosztów z działaniami zaplanowanymi w projekcie (20 punktów);
■ zasięg projektu – liczba odbiorców bezpośrednich, obszar działania, nawiązywanie współpracy z partnerami (samorządem, innymi
placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi) (15 punktów);
■ przygotowanie merytoryczne zespołu realizującego projekt w obszarze edukacji matematycznej dzieci objętych edukacją przedszkolną
(15 punktów);
■ konkretne, trwałe i mierzalne rezultaty działań (15 punktów);
■ włączenie rodziców, dziadków i opiekunów w realizację projektu i/lub organizacja działań opartych na współpracy i wymianie wiedzy/
doświadczeń nauczycieli, placówek (10 punktów);
■ potencjał kontynuacji projektu bez dodatkowego wsparcia finansowego organizatora (5 punktów).
Każdy wniosek może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
Na podstawie średniej ocen członków zarządu (i niezależnych ekspertów zewnętrznych, jeżeli biorą udział w ocenie wniosków) sporządzana jest
lista rankingowa wniosków.
Na podstawie listy rankingowej zarząd wyłania wnioski, które otrzymają dofinansowanie.
Z posiedzenia, na którym oceniane były wnioski, sporządzany jest protokół zawierający listę wniosków, które otrzymały dofinansowanie.
Dokument wymaga zatwierdzenia przez zarząd mFundacji.
Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu, przekazywana jest wszystkim zainteresowanym e-mailem oraz
publikowana na stronie www.rosnezmatematyka.pl.
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