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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 
Direkte utgifter til materiell og kjøp av tjenester. Spesifiser leverandør. KR 

  

  

  

  

  

SUM Prosjektutgifter  
 

FINANSIERINGSPLAN 
 

KR 
Støtte fra District Grant  

Klubbens egenkapital  

Annen finansiering. Angi fra hvem.  

  

  

  

SUM Finansiering (skal være lik 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 Prosjektleder 

(sign) (sign) 
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Retningslinjer for støtte fra District Grant 
Future Vision Plan er den nye modellen for å støtte støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av 
prosjekter finansiert av The Rotary Foundation (TRF). TRF tilbyr Global Grants og District grants. 
Ordningen er gjort gjeldende fra 1. juli 2013. 
 
District Grants (DG) støtter småskala, kortsiktige aktiviteter som adresserer behov både lokalt og 
internasjonalt. Hvert distrikt velger hvilke aktiviteter det skal finansiere med disse tilskuddene.  
Hva District Grant støtter 
Du kan bruke District Grant til å finansiere en rekke distrikts- og klubbprosjekter og aktiviteter, inkludert: 
• Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og arbeid i katastrofeområder 
• Stipend for alle nivåer, varighet, steder eller studieområde  
• Ungdomsprogrammer, inkludert Rotary Youth Exchange, Rotary Youth Leadership Awards (RYLA), 

Rotaract og Interact  
• Vocational Training Teams (VTT) som er grupper av fagfolk som reiser utenlands, enten for å undervise 

lokale fagfolk om sitt felt eller for selv å lære mer 
Hvordan er District Grant finansiert? 
Distriktet kan bruke inntil 50 prosent av District Designated Fund (DDF) for å motta District Grant (DG) årlig. 
Denne prosentdelen beregnes ut fra hvor mye DDF genereres fra et distrikts årlige fond som gir tre år tidligere, 
inkludert inntjening i Endowment Fund. Distriktet er ikke pålagt å be om hele beløpet som er tilgjengelig. 
Distriktet mottar denne finansieringen som et engangsbeløp og distribuere deretter til klubbene som søker om 
støtte.  
Kvalifisering 
Distriktene må være kvalifisert for å søke om District Designated Fund (DDF).  
Klubbene må være kvalifisert for å søke om District Grant (DG) 
Hvordan klubber kan søke om midler  
Klubben søker District Grant direkte til D2250, som forvalter og distribuerer midlene.  
Søknaden sendes altså ikke til The Rotary Foundation. 
Les mer om Distric Grants: 
www.rotary.org/en/our-programs/grants 
https://my.rotary.org/en/document/terms-and-conditions-rotary-foundation-district-grants-and-global-
grants 
 
Prosjektforslag/ Søknad  
Sendes på epost til leder av distriktets TRF-komitè. Bruk word eller pdf. Søknadsfrist er 1. oktober. 

Hilsen TRF-komiteen i distrikt 2250 
Wibecke Natås 
DRFCC 2019-2022 /komitèleder 
Mobil: 913 53 216 
E-post: rotary@online.no 


