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Formularz wniosku o dotacjęFundacji mBanku
Nr wniosku
Data wpłynięcia
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 (maks. 500 znaków ze spacjami).
8. Informacja o 3 największych dotacjach otrzymanych w ostatnim roku działalności.
Tytuł projektu oraz źródło finansowania
Opis
Wartość projektu
9. Grupy społeczne/odbiorców, do których skierowane są działania organizacji.
CZĘŚĆ II – Opis projektu
10. Tytuł i opis projektu.
Tytuł projektu:
Opis projektu:(max. 1200 znaków)
11. Uzasadnienie projektu – jaki konkretny problem występujący w Państwa społeczności chcą Państwo rozwiązać za pomocą tego projektu. Prosimy również o podanie zasięgu geograficznego Państwa projektu.
12. Cele jakie chcieliby Państwo osiągnąć dzięki realizacji tego projektu.
13. Do jakiej liczby odbiorców skierowany będzie projekt?
14. Oczekiwane trwałe i mierzalne efekty projektu.
15. Jaki mają Państwo pomysł na upowszechnienie rezultatów projektu? Proszę ocenić przydatność uzyskanych rezultatów dla innych organizacji /społeczności.
16. Kwota dofinansowania, o jaką wnioskodawca występuje do Fundacji:
17. Własny udział finansowy/niefinansowy wnioskodawcy.
18. Do jakich jeszcze instytucji – poza Fundacją mBanku – wnioskujący się zwrócili?
19. Inni partnerzy uczestniczący w realizacji projektu? Jakie sumy zostały przyznane?
20. Planowana data rozpoczęcia i zakończenia projektu (z terminami realizacji faz projektu jeśli projekt realizowany jest etapami).
Data rozpoczęcia projektu:
Data zakończenia projektu:
21. Harmonogram działań. Proszę wypełnić tabelę.
Wskazówki: 1. Prosimy o wpisanie tylko najważniejszych działań w projekcie. 2. Działania nie muszą być realizowane w równym stopniu w trakcie każdego miesiąca trwania projektu.
Działanie
2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2018
I kw.
II kw.
III kw.
IV kw.
CZĘŚĆ III – Budżet projektu
Szczegółowy budżet/kosztorys projektu/przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych źródeł pokrycia kosztów.
Wskazówki: 1. Koszty zarządzania nie mogą przekroczyć 20% kwoty dofinansowania, o jaką wnioskodawca występuje do Fundacji. 2. Koszty sprzętu potrzebnego do realizacji projektu nie powinny przekroczyć 20% kwoty dofinansowania.
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. Senatorskiej 18, 00-950 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.
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 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 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.
 
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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