
District Simplified Grants (DSG)

DISTRIKTSNYTT

District Simplified Grants er TRF-penger som distriktet nå har til utdeling. 27.000 kroner er til vår 

disposisjon. De som har gode, enkle, gjerne lokale prosjekter som trenger litt støtte, oppfordres til å

søke. Her er det bare fantasien som setter grenser.

Utlysning av DSG midler
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04.03.2013

Page 1 of 1News Detail

10.05.2015http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=114&newsitemid=245



" District Simplified Grant - utlysning av prosjektmidler" 

 

District Simplified Grant er midler som skal brukes etter klubbenes ønske – forutsatt 
at det ligger innenfor Rotary’s rammer og gjerne innen fokusområdene. 

Det er i år NOK 27.000 som skal fordeles til klubbenes prosjekter. Kriteriet for å søke 
om midler er at prosjektene skal være til nytte for mennesker. Distriktet vil prioritere 
søknader til kortsiktige prosjekter,  gjerne lokale eller geografisk nær slik at de er lett 
å håndtere.  

Rotarianere må være engasjert på en eller annen måte, og Rotary bør bli profilert 
gjennom prosjektet. 

DET SKAL SENDES SLUTTRAPPORT UMIDDELBART ETTER AVSLUTTET 
PROSJEKT. 

Både søknadsskjema og sluttrapport er enkle skjema – husk signatur! 

Forslag til prosjekter kan være: 

• prosjekt/arrangement blant innvandrere  
• rusforebyggende tiltak 
• arbeid blant ungdom 
• arrangement for eldre har vi hatt mange av... 
• støtte til arbeid for bl.a. kirkens bymisjon, krisesenter etc 
• arbeid /arrangement eller utstyr for funksjonshemmede 
• sansehager 
• lydbøker til blinde – eldre 
• støtte til førerhunder 
• og mange, mange andre typer prosjekter 

 
Det er siste gang vi har denne ordningen før vi går over til nytt system- som gir mer 
penger og større muligheter for klubbene til å lage og bestemme egne prosjekter.  

SØKNADSFRIST 15.april 

 
TRF komiteen 
Edrund Olaisen 
komiteleder 



Søknad om midler fra District Simplified Grants. (D SG) 
Rotaryåret 2012-2013 

 
Fra: …………………………………………………….Rotary Klubb.  
 
3 personer fra klubben  må stå ansvarlig: SLUTTRAPPORT SENDES 
UMIDDELBART ETTER PROSJEKTETS AVSLUTNING/GJENNOMFØR ING TIL:  
d-h-tved@online.no 

1. Leder:__________________________________________ ____________ 
2. ____________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________  

 
1. Det søkes om økonomisk støtte til følgende tilta k/prosjekt (kort 

beskrivelse): 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Starttidspunkt for tiltaket/prosjektet:____________ ____________________ 
Avslutningstidspunkt:______________________________ ______________. 
 

2. Hvor mange vil ha nytte av prosjektet?__________ ___________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

3. Hvordan vil rotarianere delta i prosjektet?_____ ______________________ 
 

4. Dersom en eller flere andre organisasjoner er in volvert i tiltaket eller 
prosjektet,  hva er deres rolle: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

5. Kostnadsoverslag for prosjektet: 
� INNTEKTER 
� Det søkes om følgende beløp fra DSG: kr ___________ _ 
� Andre finansieringskilder(spesifiser): ”   ________ ____ 
� Totale inntekter til prosjektet:   Kr____________ 

UTGIFTER 
Spesifiser,  bruk baksiden av arket om nødvendig 
       Kr____________ 
         ”____________ 

  Prosjektets totale utgifter   Kr____________   
 
Sted/dato __________________________ 
 
_________________________                         ______________________________ 
          President                                                 prosjektleder 
 
Søknaden sendes til AG Dag Helge Tvedt: d-h-tved@online.no  
Søknadsfrist 15 april 2013 
Evt spørsmål  rettes til edrund@online.no ). 


