The Rotary Foundation (TRF) bidrag i distrikt 2390
Policy och Strategi 2018 - 2019
Rotary Foundations Årliga fond (Annual Programs Fund)
Alla klubbar ska entusiasmeras till att lämna bidrag till Rotary Foundations Årliga Fond, genom olika informations- och dialogaktiviteter. Varje klubb bör ha en TRF-ansvarig.
Klubbarna ska uppmanas att utnyttja sina ”Paul Harris Fellow-poäng”.

Distriktsbidrag (District Grant)
Distriktsbidrag gör det möjligt för klubbarna och distrikten att ta itu med omedelbara behov
lokalt eller internationellt.
Beslut om vilka ansökningar om distriktsbidrag, som ska skickas vidare till Rotary Foundation för slutligt beslut, tas av distriktets Rotary Foundation (TRF) kommitté där en särskild
underkommitté för bidragsansökningar har inrättats. Beloppet som kan delas ut till distriktsbidrag är grundat på de inbetalningar som distriktets klubbar gjorde till Rotary Foundations
Årliga Fond för tre år sedan och har de senaste åren legat på ungefär 90 000 kronor.
Nästan ansökningsdatum är den 15 oktober 2018. Ansökan görs på blankett som finns på distriktets hemsida under flik Rotary Foundation.

Kriterier
•
•
•
•
•
•
•

Klubb ska vara certifierad för Rotary Foundation Grants för att erhålla bidrag.
Både lokala och internationella projekt kan ingå, men lokala prioriteras.
Projekten ska avse något av Rotarys fokusområden, se under Global Grant nedan.
Nya projekt prioriteras före ”nya faser” i gamla projekt.
Projekt som har långsiktiga resultat prioriteras före mera kortsiktiga.
Projekten ska kunna utvärderas utifrån sina mål.
Projekt i klubbar som under det senaste året bidragit till Rotary Foundations årliga
fond prioriteras.

Klubbinsatsen ska vara minst lika stor som det sökta distriktsbidraget. Samarbetspartner kan
givetvis delta i projekt, men deras ekonomiska insats kan inte räknas in i klubbinsatsen.
Delrapport för de projekt som får bidrag under verksamhetsåret 2017/2018 ska lämnas senast den 31 maj 2018 och slutrapport senast två månader efter avslutat projekt. Rapport görs
på blankett som finns på distriktets hemsida under flik Rotary Foundation.
När din klubb har funderingar om att starta ett projekt, som ni vill söka distriktsbidrag för, ta
kontakt med (ännu inte utsedd), ordförande för underkommittén för bidrag, (e-post) med kopia till TRF-kommitténs ordförande Viveca Serder, Malmö-Möllevången RK, viveca@serder.se , så kommer de att hjälpa er vidare med projektet.

Globala bidrag (Global Grant)
Globala bidrag ska vara internationella med samarbete av klubb och/eller distrikt i mottagarlandet. Med fördel kan flera klubbar i vårt distrikt samarbeta.
Projekten ska avse något av Rotarys fokusområden
•
•
•
•
•
•

Utbildning
Vatten och sanitet
Fred
Mödrar och barn
Sjukdomar
Ekonomisk utveckling

Globala projekt ska totalt vara på minst 30 000 USD. Bidragen från Rotary Foundation till
dessa projekt är normalt knappt dubbelt så mycket som klubbarna och distriktet satsar tillsammans i projektet och detta bidrag kan vara mellan 15 000 och 200 000 USD.
Kriterier
• Klubb ska vara certifierad för Rotary Foundation Grants för att erhålla bidrag.
• Bidrag till projekt som initierats och ägs av distriktets egna klubbar prioriteras.
• Bidrag kan också ges till projekt som initieras av klubbar utanför distriktet, men aktiv
medverkan i projektet och dess utformning ska ske från rotarianer i vårt distrikt.
• Projekten ska ge långsiktiga resultat (sustainable projects) och kunna utvärderas utefter sina mål.
• Klubbar, som ansöker om bidrag till Global Grant projekt, ska under det senaste året
ha bidragit till Rotary Foundations årliga fond.
Innan en ansökan om ett Global Grant beslutas i distriktet och skickas in till Rotary Foundation för slutligt beslut görs en preliminär ansökan online på www.rotary.org
Om din klubb har idéer kring att starta ett projekt, som skulle kunna få ett Global Grant, ska
ni i fundera över följande frågor:
•
•
•
•
•

Vad är det långsiktiga målet med projektet?
Vilket av nämnda fokusområden avser projektet?
Vilka kontakter har ni med en Rotaryklubb i mottagarlandet?
Hur kan man utvärdera målen för projektet?
Hur stort (i svenska kronor) beräknar ni att projektet skulle kunna bli?

Skriv kortfattat ner svaren på ovanstående frågor och skicka till Knud Jensen, ordförande för
underkommittén för bidrag, elisabet_jensen@msn.com, med kopia till TRF-kommitténs ordförande Viveca Serder, Malmö-Möllevången RK, viveca@serder.se så kommer de att hjälpa
er vidare med projektet.

