ROTARY GRANTS – District Grants/tilskudd
Distrikt 2260

Retningslinjer for støtte fra District Grants
Rotary Grants er The Rotary Foundation sin nye modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen
av sine prosjekter. Under Rotary Grants tilbyr stiftelsen tre typer Grants (tilskudd): District Grant, Global
Grant og VTT. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013.

District Grant – (Distriktstilskudd)

District Grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert distrikt
får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd.
District Grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet:
•
•
•

Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og innsats i forbindelse med katastrofer
Stipender for alle nivå, tid, sted og fagområde
Yrkesrettet opplæring (VTT) uten begrensninger i team størrelse og tidsperiode

Distrikter må være kvalifisert før de kan administrere District Grant.
For å søke om et District Grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til
distriktet som forvalter og distribuerer midlene (Altså ikke til The Rotary Foundation).
Les mer om District Grants på distriktets hjemmeside, på www.rotary.no eller på www.rotary.org/Grants

Prosjektforslag/Søknad sendes helst som e-post til følgende adresse:
-

e-post: j-sverre@online.no
post: Jan Sverre Hanssen, Rugdeveien 4, 1640 Råde

Søknadsfristen er 1. desember

Elektronisk søknad foretrekkes (pdf eller word)

Jan Sverre Hanssen
DRFC 2016-19
tlf: 90987979
e-post: j-sverre@online.no
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Søknad om midler fra District Grants
Rotaryklubb

Sted og dato

Prosjektnavn

Total kostnadsramme

Ansvarlige Signaturer - 3 personer fra klubben må stå ansvarlig
1. President

Sign

2.

Sign

3.

Sign

Kort beskrivelse av prosjektet - hva skal gjøres, hvem vil dra nytte av prosjektet,

Prosjektstart:

Prosjektslutt:

Hvor mange vil dra nytte av prosjektet:

Eventuelle vesentlige samarbeidspartnere i prosjektet, Må navngis og roller beskrives:

Hvor mange rotarianere vil delta i prosjektet:
Hva skal disse gjøre:
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KOSTNADSBUDSJETT

Kr.

Direkte utgifter til materiell og kjøp av tjenester, spesifiser, leverandør

SUM Prosjektutgifter

FINANSIERINGSPLAN

Kr.

Støtte fra District Grant
Klubbens egenkapital
Annen finansiering, angi fra hvem

Sum Finansiering (skal være like Sum Kostnadsbudsjett)

Eventuelle andre opplysninger om prosjektet, hvis det er for liten plass kan eget ark benyttes.
Her føres også inn dersom det er noen egne vedlegg til søknaden.

Sted og dato:_________________________
____________________________________
President
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