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Data złożenia wniosku                                        
Wniosek o dofinansowanie programu stypendialnego„Mistrzowie matematyki” przez Fundację mBanku – 2016/17
Numer wniosku
CZĘŚĆ I – Informacje o wnioskodawcy
1. Pełna nazwa wnioskodawcy
1
2. Dane wnioskodawcy
Ulica
Nr
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Powiat
Gmina
Tel.
Email
Strona www
Forma prawna
Nr KRS
Nr NIP
3. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej)
Ulica
Nr
Nr lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
4. Informacja o osobach upoważnionych do zaciągania zobowiązań i podpisywania umów w imieniu wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Funkcja
Nr telefonu
Adres email
5. Nazwa banku i numer konta bankowego Nazwa banku:
Numer konta:
6. Dane osoby kontaktowej, koordynującej program stypendialny
Imię i nazwisko:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Stanowisko:
7. Krótki opis wnioskodawcy (maksymalnie 400 znaków bez spacji)
8. Opis wcześniejszych przedsięwzięć wnioskodawcy związanych z przyznawaniem stypendiów (w tym skala) lub edukacją matematyczną, jeśli wnioskodawca ma takie doświadczenie (maksymalnie 800 znaków bez spacji)
9.Czy wnioskodawca był beneficjentem poprzednich edycji programu stypendialnego mFundacji? Jeżeli tak, to w jakich latach?  
CZĘŚĆ II – Opis programu stypendialnego
1. Tytuł programu stypendialnego
2. Wnioskowana kwota dofinansowania programu stypendialnego (w zł)
3. Cele programu stypendialnego
4. W jaki sposób program stypendialny jest związany z edukacją matematyczną?
5. W jaki sposób dokonano analizy potrzeb i w jaki sposób program stypendialny będzie odpowiadał na te potrzeby? (maksymalnie 800 znaków bez spacji)
6. Do kogo program stypendialny jest skierowany? (maksymalnie 500 znaków bez spacji)
7. Planowana liczba beneficjentów programu stypendialnego 2016/2017 (w tym liczba stypendiów przyznanych dzięki wnioskowanemu dofinansowaniu Fundacji mBanku)
8. Kwota jednego stypendium przyznawanego w ramach programu
9. Czy poza wsparciem dla stypendystów w formie stypendiów finansowych (udzielanemu dzięki dofinansowaniu Fundacji mBanku) planowane jest również wsparcie innego rodzaju (np. pomoce naukowe, sprzęt sportowy, kursy, warsztaty, bursa)?
10. Planowane mierzalne rezultaty programu stypendialnego
11. Prosimy o wymienienie ewentualnych partnerów programu stypendialnego oraz podanie form i zakresu planowanej współpracy. (maksymalnie 500 znaków bez spacji)
12. Inne źródła finansowania Jeśli planują Państwo korzystać również z innych (poza dotacją Fundacji mBanku) źródeł finansowania programu stypendialnego, prosimy o ich podanie (np. zbiórka 1%, darowizny osób prywatnych, zysk z działalności gospodarczej, nazwa organizacji/instytucji/firmy współfinansującej program)
Źródła wkładu własnego
Kwota w zł
SUMA:
13. Harmonogram realizacji programu stypendialnego. Prosimy o podanie przybliżonych terminów następujących działań:
Nabór wniosków stypendialnych:
Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego:
Podpisanie umów ze stypendystami:
Okres i częstotliwość wypłaty stypendiów:
Rozliczenie programu stypendialnego:
14. Jaki jest planowany skład organu podejmującego decyzję o przyznaniu stypendiów? Prosimy o podanie instytucji reprezentowanych przez poszczególnych członków.
Czy w procesie wyboru stypendystów wykluczony został konflikt interesów, a jeśli tak, to w jaki sposób? (Prosimy o podanie, gdzie w dokumentach programu stypendialnego znajduje się zapis o wykluczeniu konfliktu interesów.)
15. Promocja programu. W jaki sposób będą Państwo informować o programie? Proszę wymienić kanały komunikacji i narzędzia, które planują Państwo do tego wykorzystać. W jaki sposób będą przez Państwa promowani darczyńcy programu? (maksymalnie 800 znaków bez spacji)
16. Opis współpracy ze stypendystami w trakcie trwania programu stypendialnego i po jego zakończeniu. Czy i w jaki sposób stypendyści będą włączani w inne działania Państwa organizacji? (maksymalnie 600 znaków bez spacji)
ZAŁĄCZNIKIProsimy o wpisanie „X” przy załączanym dokumencie
Regulamin pracy organu oceniającego wnioski stypendialne
(jego treść może się zawierać w regulaminie programu stypendialnego)
Regulamin programu stypendialnego
Formularz wniosku o przyznanie stypendium
Aktualny odpis KRS
Aktualny statut organizacji
Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że:
1)
administratorem zebranych danych osobowych jest Fundacja mBanku z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18;
2)
dane wprowadzone przy pomocy formularza będą przetwarzane w związku z ubieganiem się o dofinansowanie programów stypendialnych "Mistrzowie matematyki" przez Fundację mBanku, w celu przeprowadzenia konkursu oraz ewentualnego podpisania i realizacji umowy dotacyjnej, a także rozliczenia projektu;
3)
mam prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.
.......................................................................................................
czytelne podpisy osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji
1
Wypełnia Fundacja mBanku
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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