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Nr wniosku
Data wpłynięcia
Wniosek o dotację – edycja „Matematyka na zielono”
Inspiracje do projektu znajdziesz w ebooku „Matematyka na zielono”.Skorzystaj też z poradnika „Środek do celu”.
CZĘŚĆ I – Informacje o wnioskodawcy
1. Pełna nazwa wnioskodawcy:
2. Forma prawna:
3. Adres Wnioskodawcy:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
Email:
Strona WWW:
Nr KRS:
Nr NIP:
Nr REGON:
4. Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu Wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
Funkcja w organizacji
Numer telefonu
Adres email
5. Nazwa banku i numer rachunku bankowego.
Nazwa banku
Nr rachunku bankowego
6. Dane osoby kontaktowej/odpowiedzialnej za realizację projektu.
Imię i nazwisko
Funkcja w organizacji
Numer telefonu
Adres email
7. Krótki opis prowadzonej działalności:
a. Kim jesteście? Opisz krótko szkołę /organizację, która występuje o dofinansowanie. Podaj liczbę wszystkich podopiecznych, opisz środowisko działania (maks. 500 znaków ze spacjami) 
b. Jakie jest Wasze doświadczenie? Opisz krótko wcześniejsze działania Twojej organizacji związane z edukacją, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej.  Czy w ostatnim roku pozyskiwaliście na te działania  środki z zewnątrz? Jeśli tak, podaj źródło finansowania. Napisz, czy wśród osób realizujących lub wspierających projekt będą nauczyciele/edukatorzy z wykształceniem matematycznym. Jeżeli tak, opisz krótko te doświadczenia. (maks. 700 znaków ze spacjami)
8. Wcześniejsze wsparcie mFundacji. Czy w przeszłości otrzymaliście dofinansowanie od mFundacji? Wybierz nazwę programu z którego pochodziło dofinansowanie. Następnie podaj nazwę projektu, rok w którym otrzymaliście dofinansowanie oraz kwotę dofinansowania.
Tytuł projektu:
Kwota darowizny:
Rok przyznania darowizny:
CZĘŚĆ II – Opis projektu
9. Tytuł projektu. Nadaj Waszemu projektowi nazwę.
10. Inspiracja książką mFundacji  „Matematyka na zielono”. 
a. Wskaż tematy poruszane w publikacji „Matematyka na zielono”, które wykorzystujecie w Waszym projekcie ( maks. 500 znaków ze spacjami)
b. Czy w projekt zaangażowani są nauczyciele/edukatorzy innych przedmiotów, w szczególności nauczyciele przyrody/biologii? Jaki jest zakres współpracy?  (maks. 500 znaków ze spacjami)
11. Cele projektu. Co chcecie osiągnąć dzięki projektowi? Przy formułowaniu celów zastanówcie się  jak projekt zmieni Waszą sytuację w przyszłości? Dlaczego według Was jest on potrzebny? Cele projektu powinny być szczegółowe, konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne, określone w czasie (metoda SMART). Powinny też przekładać się na planowane rezultaty (wymień maks. 3 cele)
1.
2.
3.
12. Opis projektu. Przedstaw założenia projektu. Krótko opisz  m.in. problem społeczny, który chcecie zaadresować,  plan działań, metody pracy, jakie zastosujecie. Opis powinien być pełny i konkretny. (maks. 2000 znaków ze spacjami)
13. Odbiorcy projektu. Napisz kim są odbiorcy projektu. Podaj ich liczbę i krótko scharakteryzuj. Osobno podaj liczbę uczestników (np. dzieci biorące bezpośrednio udział w działaniach) i odbiorców pośrednich (osoby, które skorzystają z efektów projektu, lecz nie będą brały w nim udziału)
Liczba
Charakterystyka
Uczestnicy*:
Odbiorcy pośredni:
*Określ jaki udział w danej populacji stanowią uczestnicy projektu. Jeśli projekt kierowany jest na przykład do uczniów klas 4 SP, napisz jaki procent uczniów klas 4 Waszej szkoły stanowią uczestnicy projektu.
14. Rekrutacja i frekwencja. Wyjaśnij w jaki sposób będziecie rekrutować uczestników projektu i jak zapewnicie frekwencję podczas działań projektowych. ( maks. 300 znaków ze spacjami)
15. Podaj planowane mierzalne rezultaty projektu. Zastanów się jak zmierzycie to, czy udało się osiągnąć zamierzone cele. Efekty mierzalne powinny odnosić się do celów. Dla prawidłowego określenia rezultatów projektu kluczowe jest odpowiednie dobranie celów. Uwzględnij rezultaty jakościowe i ilościowe.
Cel projektu: 
Planowane efekty mierzalne
1.
2.
3.
Cel projektu: 
Planowane efekty mierzalne
1.
2.
3.
Cel projektu: 
Planowane efekty mierzalne
1.
2.
3.
16. Jak będziecie promować projekt i upowszechniać jego rezultaty? W jaki sposób będziecie rozpowszechniać wypracowane rozwiązania w środowisku lokalnym, internecie i wśród innych nauczycieli? Wymień w punktach kanały komunikacji i narzędzia, które planujecie do tego wykorzystać (maks. 500 znaków ze spacjami)
17. Opisz sposób zaangażowania ewentualnych partnerów w projekcie (np. samorząd, szkoły, organizacje pozarządowe, media, lokalne firmy). (maks. 500 znaków ze spacjami)
18. Czas realizacji projektu
Projekty mogą trwać maksymalnie 12 miesięcy. Uwzględnij czas na promocję i przygotowanie projektu.
Termin rozpoczęcia projektu:
Termin zakończenia projektu:
19. Harmonogram działań. Wypełnij tabelę . W kolumnie „Działanie” wpisz hasłowo tylko najważniejsze działania w projekcie, na przykład „Promocja projektu”, „Przeprowadzenie konkursu” itp. Wskazówka: działania nie muszą być realizowane w równym stopniu w trakcie każdego miesiąca trwania projektu.
Działanie
Kiedy?
2023
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2024
I
II
III
IV
V
VI
CZĘŚĆ III – Budżet projektu
20. Kwota dofinansowania, o jaką występujecie do Fundacji. 
21. Własny udział finansowy/niefinansowy wnioskodawcy. Własne środki nie są wymagane, jednak będą mile widziane. 
23. Szczegółowy budżet projektu. Uzupełnij tabelkę wpisując w odpowiednie kolumny pozycje budżetowe wraz z ich wartościami. Pamiętaj o limitach: maksymalnie  25 proc. kwoty dofinansowania na zakup  środków trwałych (sprzętu elektronicznego i wyposażenia) oraz maksymalnie 25 proc. kwoty na dofinansowania na koszty zarządzania projektem. Budżet, który składa się z samych zakupów produktów i usług zewnętrznych dyskwalifikuje projekt. 
Sugerujemy zamiast wymieniać poszczególne produkty, stosować zbiorcze pozycje, jak na przykład „materiały plastyczne (w tym: papier kolorowy, klej, nożyczki …)” itp. * Jednostką mogą być na przykład: godzina, sztuka, zestaw, przejazd, osoba itp. ** Koszty projektowe to na przykład: wynagrodzenia prowadzących zajęcia, pomoce naukowe, artykuły plastyczne itp. *** Koszty zarządzania i administracyjne to na przykład: wynagrodzenie koordynatora projektu, wynagrodzenie osoby prowadzącej księgowość, materiały biurowe
L.p.
Pozycja
Źródło pokrycia kosztów
Jednostka
Liczba jednostek
Koszt jednostkowy
Suma
Koszty programowe
Koszty zarządzania
Klauzula informacyjna dotycząca zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą przy ul. Prostej 18, 00-850 w 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 Administratora. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia efektów otrzymanej pomocy.
Dane z wniosków, które nie otrzymały pozytywnej oceny Zarządu fundacji będą przechowywane przez 6 miesięcy, a następnie usuwane.
Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora 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 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programów pomocowych organizowanych przez Administratora. Odmowa podania przez Pana/Panią niektórych lub wszystkich danych osobowych może uniemożliwić realizację umowy o dofinansowanie.
Zgoda na otrzymywanie maili z informacjami o aktualnych działaniach mFundacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymania od Fundacji mBanku i współpracujących z nią podmiotów informacji o działaniach społecznych prowadzonych przez Fundację mBanku.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja mBanku (KRS 87634) z siedzibą w Warszawie (00-850) przy ul. Prostej 18.
Powyższe dane osobowe podane przez Panią/Pana zostaną wykorzystane przez Fundację mBanku (dalej: mFundacja) w celu wysyłania informacji mailowej o programach grantowych, konkursach i innych działaniach społecznych prowadzonych przez mFundację.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez mFundację  jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Podaje Pani/Pan swoje dane osobowe dobrowolnie.
Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z bazy kontaktów niezwłocznie po wycofaniu przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych.
Za pośrednictwem adresu e-mail fundacja@mbank.pl, Pani/Pan:
a. ma prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;
b. może żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Pani/Pan ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem www.uodo.gov.pl. 
NIE
TAK
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