
 
 

The Rotary Foundation (TRF) Distrikt 2390 
Policy och Strategi för Distrikts- och Globala bidrag 
 

Rotary Foundations Årliga fond (Annual Programs Fund) 
Alla klubbar ska entusiasmeras till att lämna bidrag till Rotary Foundations Årliga Fond, ge-
nom 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 Founda- 
tion för slutligt beslut, tas av distriktets Rotary Foundation (TRF) kommitté, där en särskild 
underkommitté för bidragsansökningar har inrättats. Beloppet som kan delas ut till distrikts-
bidrag 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.  
 
Ansökningsdag är normalt den 1 november. Ansökan görs på blankett som finns på di-
striktets hemsida under flik Rotary Foundation. 

 
Kriterier 

• 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. 
 

• Klubb ska vara certifierad för Rotary Foundation Grants för att erhålla bidrag; 
någon klubbmedlem ska det senaste året ha deltagit i TRF-utbildning och klubben ska 
ha upprättat och signerat Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding, MoU). 

• Klubbar, som ansöker om bidrag till Distrikt Grant projekt, ska under det senaste året 
ha bidragit till Rotary Foundations årliga fond. 

• Klubbinsatsen ska vara minst lika stor som det sökta distriktsbidraget. 

• Projekt, som blir beviljade distriktsbidrag, ska presenteras på både klubbens och di-
striktets hemsida samt på distriktsevenemang som seminarier och distriktskonferens. 

 
Samarbetspartner kan delta i projekt, men deras ekonomiska insats kan inte räknas in i klub-
binsatsen. 
 
För de projekt som får bidrag ska senast den 15 september nästkommande verksamhetsår 
lämnas slut- respektive delrapporter. Slutrapport ska lämnas senast två månader efter avslu-
tat projekt. Rapport görs på blankett som finns på distriktets hemsida under 



Kommittéer/Rotary Foundation. Om inte klubben lämnar in slut- eller delrapport senast 

nämnda datum ska utbetalt bidrag återbetalas.  
 
När din klubb har funderingar om att starta ett projekt, som ni vill söka distriktsbidrag för, ta 
gärna kontakt med Knud Jensen, ordförande för underkommittén för bidrag,  

knudeajensen@gmail.com, 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 mottagar-
landet. Med fördel kan flera klubbar i vårt distrikt samarbeta.  

Projekten ska avse något av Rotarys sju fokusområden: 

• Freds- och konfliktlösningar 

• Förebyggande och behandling av sjukdomar 

• Vatten och sanitet 

• Mödra- och barnavård 

• Grundläggande utbildning samt läs- och skrivkunnighet 

• Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling 

• Miljö och hållbar utveckling 

 
Globala projekt ska ha en total budget på minst 30 000 USD. Bidragen från The Rotary 
Foundations så kallade World Fund till dessa projekt är 80 procent av det distriktet bidrar 
med i så kallade DDF-medel. District Designated Fund (DDF) består av bidrag som klubbar 
och distriktet tidigare gjort till The Rotary Foundations Årliga fond.  
 
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. 

• En så kallad ”community assessment” måste bifogas ansökan, för att på så sätt för-
säkra att projektet är förankrat i verkliga behov där projektet ska genomföras. 

• Projekten ska ge långsiktiga resultat (sustainable projects) och kunna utvärderas utef-
ter sina mål. 

• Klubbar, som ansöker om bidrag till Global Grant projekt, ska under det senaste året 
ha bidragit till Rotary Foundations årliga fond. 

 
Om din klubb har idéer kring att starta ett projekt, som skulle kunna få ett Global Grant, ska 
ni i fundera över följande frågor: 
 

• Vilka kontakter har ni med en Rotaryklubb i mottagarlandet? 

• Vem är initiativtagare till projektet? 

• Vad är det långsiktiga målet med projektet? 

• Hur och vem har formulerat målen? 

• Vilket av nämnda fokusområden avser projektet? 

• Hur kan man utvärdera målen för projektet? 

• Hur stort (i svenska kronor) beräknar ni att projektet skulle kunna bli? 
 

mailto:knudeajensen@gmail.com
mailto:viveca@serder.se
https://www.rotary.org/en/our-causes/promoting-peace
https://www.rotary.org/en/our-causes/fighting-disease
https://www.rotary.org/en/our-causes/providing-clean-water
https://www.rotary.org/en/our-causes/saving-mothers-and-children
https://www.rotary.org/en/our-causes/supporting-education
https://www.rotary.org/en/our-causes/growing-local-economies


Skriv kortfattat ner svaren på ovanstående frågor och skicka till Knud Jensen, ordförande för 

underkommittén för bidrag, knudeajensen@gmail.com, med kopia till TRF-kommitténs ord-
förande Viveca Serder, Malmö-Möllevången RK, viveca@serder.se  så kommer de att hjälpa 
er vidare med projektet. 
 
Beslutad av TRF-kommittén 2022-02-09 
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