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Første prosjekt: 50 hus i en landsby 
i Sør-Afrika har fått lys og strøm 

Enkle solcelleanlegg er kosteffektive  

 Gir lys for studier og arbeid 

 Øker levestandard og bedrer helse 

 Mindre brann og vold 

Distriktet og Romerike Klimagruppe bidro  
med tils. kr 200 000, uten Matching Grants  

 Tett samarbeidet med Solenergi uten  

Grenser og RC of Polokwane 

 Relativt enkelt å gjennomføre og administrere 

Nytt større prosjekt ElSol med TRF GG 

 Vesentlig mer arbeid pga kravene fra TRF GG 

Alle klubber i Distriktet er invitert 



 

Forarbeid 

 Innledende 

– Definer et egnet prosjekt gjerne sammen med flere 
klubber  

– Finansiering: DDF midler og klubbmidler økes med TRF 
GG midler 

– Avtal med en lokal RK som kan bistå effektivt 

– Avtal med en pålitelig hjelpeorganisasjon som 
gjennomfører lignende prosjekter i regionen. 

– Skaff et tentativt tilbud på utstyr og tjenester som skal 
kjøpes 
 

 



 

Starte søknadsprosessen 

 Noen formaliteter 

– Krever at ansvarlig giverklubb og lokal vertsklubb samt 
distriktene er kvalitetsgodkjent 

– Opprette prosjektkomiteer hvor medlemmene har klare 
oppgaver 

– Søknadsskjema og veiledninger hentes på 
www.rotary.org - etter mange klikk, få hjelp  

– De mange 10-talls sider kan gi et lettere sjokk 

 

Husk, det blir en del arbeid – men du får mange nye venner  

 

 

http://www.rotary.org/


 

Krevende punkter i søknaden 

• Hvordan Identifiseres behov og hvordan dekkes de? 

• Vertsklubb/distrikt-drevet planprosess 

• Tilfredsstille kravene i valgt fokusområde 

• Leveranse av utstyr og infrastruktur er ikke nok. Må være 
del av et helse-, kompetanse- eller inntektsgivende prosjekt 

• Krever varige opplæringsprogram, varige tjenester 

• Skape varig og målbar økonomisk utvikling ved å utvikle 
entreprenører, ledere, organisasjoner, nettverk, 
fagkompetanse og arbeidsmuligheter 

• Måle nytte, kartlegge og evaluere virkningen.  
Hvilken forbedring resulterte prosjektet i? 



 

Forutsetning for å lykkes 

 Velg prosjekt som fyller kravene til fokusområdene 

– Ha opplegg for varig drift og vedlikehold 

– Hvordan skal resultater måles og evalueres 

 Bruk tid til å finne en dyktig og aktiv vertsklubb 

– Sjekker stedlige aktører, myndigheter og landsby 

– Villig til å følge opp etter at prosjektet er sluttført 

 Samarbeid med humanitær organisasjon som har kontor i 
området som arbeider med tilsvarende prosjekter 

– Kjenner lover og regler, myndigheter, lokale leverandører 

– TRF ønsker konkurranse, helst blant lokale leverandører 

 Lag klare bindende avtaler med alle parter 

 

 


