
 
 

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ГРАНТ НА ФОНДАЦИЯ РОТАРИ 
 

Дистриктен грант  Глобални грантове 

Подкрепя Мисията на Фондация Ротари Подкрепят зоните на фокус 

Няма минимален бюджет Минимален бюджет 30,000 USD, min 30% от чуждият партньор 

Устойчиво въздействие в краткосрочен план Дългосрочно, устойчиво въздействие 

Активно участие на ротарианци Активно участие на ротарианци 

Активно участие на бенефициента Активно участие на партньорите и бенефициента 

Може да подкрепи стипендианти във всяко 

ниво на тяхното обучение локално или 

международно за срок от една година 

Може да подкрепи стипендианти за дипломиране или 

изследвания в чужбина, за срок от една до четири академични 

години, екипи за професионално обучение и др. 

Да отговаря на условията за отпускане на 

безвъзмездни средства определени от 

Дистрикта и Фондация Ротари 

Да отговаря на условията за отпускане на безвъзмездни 

средства определени от Фондация Ротари 

Бюджет: Създайте детайлен бюджет по пера 

и подробен график на дейностите с 

отговорник 

Бюджет: Създайте детайлен бюджет по пера и подробен 

график на дейностите с отговорник 

Административни разходи: до 3% (само ако 

Дистриктът го е разрешил) 

Административни разходи: до 10% от проектния бюджет  за 

разходи за мениджър на проекта;  до 10% за оценяване на 

резултатите от проекта (мониторинг) 

Методи за оценяване: Определете етапи и 
измерители за всеки от тях,  за да оцените 
прогреса по пътя за постигане на целите на 
проекта. 

Методи за оценяване: Определете етапи и измерители за всеки 
от тях,  за да оцените прогреса по пътя за постигане на целите 
на проекта. 

Измерими резултати Измерими резултати 

Срок за внасяне на проекта – до края на м. 

октомври в ротарианската година, за която 

се отнася проекта 

Срок за внасяне на кандидатурата няма срок 

Стипендиантите и участниците в екипи за професионално 

обучение подават Апликации през цялата ротарианска година,  

не по-късно от 90 дни преди началото на пътуването 

1. Краен отчет – 9 месеца от получаване на 

плащането или в рамките на 2 месеца от 

пълното изразходване на гранта. 

2. Неизползвани средства от грант, в 

размер надвишаващ  250$, трябва да 

бъдат възстановени  на Фондацията. 

1. Междинни отчети – предават се в рамките на 12 месеца 

от получаването на  първото плащане по гранта и на 

всеки 12 месеца след това. 

2. Краен отчет - до 2 месеца от приключването на проекта. 

3. Неизползвани средства от грант, в размер надвишаващ 

500 US$, трябва да бъдат възстановени на Фондацията. 

 

 

 

 



Зони на фокус 
Проектите, които получават финансиране чрез глобалeн грант от Фондация Ротари, 
трябва да попадат най-малко в една от следните зони на фокус: 
 

                  1. Мир, предотвратяване и разрешаване на конфликти  

               2. Профилактика и лечение на заболяванията 

               3. Водоснабдяване и канализация  

               4. Майчино и детско здравеопазване 

               5. Основно образование и грамотност 

               6. Икономическо развитие и развитие на общностите  
 

Всички дейности свързани с получаване на грант от Фондация Ротари трябва: : 

1. Да са свързани с мисията на Фондация Ротари   

.... да даде възможност на ротарианците да укрепват световното разбирателство, 
добрата воля и мира чрез подобряване на здравеопазването, подкрепа на 
образованието и намаляване на бедността .  

2. Да финансират само дейности, които са оценени и одобрени преди тяхното 
изпълнение. Грантовете не могат да се използват за реимбурсиране на клубове и 
Дистрикти за дейности и разходи, които са завършени или са в процес на 
извършване.  

3. Да са в съответствие с политиката за избягване на конфликт на интереси на 
участниците в гранта. 

4. Да са в съответствие с политиката за използване на марката Ротари. 
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