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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
Programu grantowego „mPotęga”
NAZWA GRANTOBIORCY:
TYTUŁ PROJEKTU:
DATA PODPISANIA UMOWY*:
KWOTA WSPARCIA:
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
1. Prosimy o podanie informacji o beneficjentach projektu (ich rzeczywista liczba i krótka charakterystyka).
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. Proszę opisać w punktach mierzalne rezultaty projektu.
5. Jeśli w trakcie realizacji projektu udało się Państwu nawiązać współpracę z innymi organizacjami, szkołami, wolontariuszami, grupami nieformalnymi, prosimy o ich wymienienie i krótkie opisanie współpracy.
6. Czy w trakcie realizacji projektu zaistniały trudności? Jeśli tak, proszę opisać ich przyczyny oraz sposób ich przezwyciężenia.
* W przypadku szkół podstawowych, prosimy wpisać datę widniejącą w Liście od zarządu fundacji.
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. Prosimy o wpisanie co najmniej dwóch wypowiedzi uczestników projektu (np. koordynatora projektu, dyrekcji szkoły, ucznia lub rodzica).
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? Prosimy o wstawienie X obok wybranej odpowiedzi. Proszę krótko uzasadnić odpowiedź.
Tak
Nie
Uzasadnienie:
11. Sprawozdanie z wykorzystania wsparcia finansowego:
Kategoria kosztów
Jednostka
Liczba jednostek
Koszt jednostkowy
Suma
L.p.
Pozycja
Koszty administracyjne - koszty koordynacji i zarządzania projektem
Koszty materiałowe - pomoce naukowe, artykuły plastyczne, druk
Pozostałe koszty
KOSZTY CAŁKOWITE ZŁ
Jeśli podczas realizacji projektu zostały dokonane przesunięcia finansowe w stosunku do budżetu planowanego we wniosku grantowym, 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  (podanej we wniosku grantowym)
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?
Data .......................................................................................................
Podpis .......................................................................................................
Kopie dokumentów (m.in. faktur, rachunków, umów) potwierdzających wydatkowanie przyznanych środków zgodnie z zawartą umową
 Podpisy osób upoważnionych do złożenia sprawozdania:
  Wyrażam zgodę na wykorzystywanie załączonych materiałów przez Fundację mBanku w celach promocyjnych.
UWAGAProsimy o podzielenie się opinią o programie „mPotęga” poprzez wypełnienie anonimowej ankiety ewaluacyjnej.Państwa głos pozwoli nam lepiej dopasować projekt do potrzeb beneficjentów. To tylko 6 pytań.  Dziękujemy.Aby przejść do ankiety kliknij TUTAJ.  
Wypełniłam/ Wypełniłem ankietę ewaluacyjną projektu
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Administratorami Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 w Warszawie („Administrator”) oraz Fundacja Dobra Sieć z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 20/22 lok. 41. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Administratorów 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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