
 

 

 

 

 

Retningslinjer for TRF District Grants (distriktstilskudd) i distrikt 2260. 

 

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 

A. Formålet er at så mange som mulig av distriktets klubber engasjerer seg i prosjekter. 
Prosjektene må være i tråd med Rotarys grunnleggende ideer. 

B. Det kan søkes om støtte til både lokale og internasjonale prosjekter. Hvis det søkes om mer enn 
det distriktet har til rådighet, vil lokale prosjekter normalt bli prioritert. 

C. Nye prosjekter vil normalt bli prioritert foran «nye faser/utvidelse» av gamle prosjekter. 
D. Distriktets budsjettramme for TRF distriktstilskudd skal gå til prosjekter framfor økning av 

distriktets DDF-midler. 
E. Søknad om Distriktstilskudd sendes på fastsatt skjema til DRFC innen 1. desember for prosjekter 

som skal startes i Rotaryåret. Ved eventuell endring av tidsfrist skal informasjon sendes til alle 
klubbene i distriktet. 

F. Klubben må selv bidra økonomisk til prosjektet. 
G. Samarbeidspartnere kan delta i prosjektet, men deres økonomiske bidrag regnes ikke med som 

klubbinnsats. 
H. Prosjekter finansiert med District Grant midler skal være avsluttet i løpet av 2 år (24 mndr.), og 

prosjektrapporter skal sendes slik: 
a. Første delrapport – 30. juni etter tildelte midler. 
b. Sluttrapport – umiddelbart etter fullført prosjekt – senest 30. juni andre år. 
c. Delrapporter – h.h.v. 30. juni og 31. desember ( hvis ikke sluttrapport er sendt). 
d. Hvis sluttrapport ikke er mottatt innen 31. desember andre år, skal det mottatte beløp 

betales tilbake. Uteblitt rapportering kan medføre at klubben blir rapportert til TRF og 
RI. 

I. Alle klubber som søker om District Grant bidrag må være sertifisert/autorisert. 
J. Alle klubber som innbetalt bidrag til TRF/AF (Annual Fund) i løpet av siste 12 måneder, kan søke 

om distriktstilskudd.  
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