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Mistä apurahat tulevat?
Kaiken alkuna on Klubien ja jäsenten
lahjoitukset Rotarysäätiölle

-Säätiö sijoittaa varat kolmeksi (3) vuodeksi 
( = vuosirahasto)
-50 % palautetaan piirien DDF-varoiksi
-Piirin DDF-varoista 50% piiriapurahoihin



Vuosirahasto - SHARE

Lahjoitus
1000 $

Piirirahasto
500 $

Maailman rahasto
500 $

Piiri‐
apuraha
250 $

Globaali apuraha
250 $ + 250 $

5 % varaus hallintoon

- Enintään 25 % lahjoituksesta
- Käytettävä ko. vuotena

Siirtyy, jos ei käytetä

3 vuotta

l b l h

$

Globaali apuraha
Rauhantutkimus

VTT
250 $



Mistä apurahat tulevat?
Piiriapuraha koostuu seuraavasti

Piiri päättää mikä osuus DDF:stä osoitetaan piiriapurahaan
Meillä tavallisesti 50%

Piirin säätiökomitea ja piirineuvosto päättävät jaosta

Klubi ja yhteistyökumppani rahoittavat loput klubin 
projektista

Piiriapurahaa voidaan käyttää myös piirin osoittamaan 
kohteeseen



Piiriapurahan haku
Käyttötarkoituksen on sovittava Säätiön 
toiminta-ajatukseen

Haetaan piiriltä ja raportoidaan sille

Piiri hakee Säätiöltä vuosittain näitä varten 
enintään 50 % DDF-varoista – ja raportoi

Ei kokovaatimuksia



Piiriapurahan haku
Rotarivuonna 2020-21 on käytettävissä n. 9300 €

Piiriapurahaa on haettava 15.11.2020 mennessä 
(lisähaku 5450€) jokelama@gmail.com

- Hakuohje piirin www-sivuilla

Toteutus ajalla 1.7.2020 – 15.10.2021

Raportointi heti kun projekti suoritettu –
viimeistään 15.10. 2021 mennessä



Piiriapurahan hakuprosessi, klubin osuus

1. Klubi etsii / löytää sopivan, paikallisen avustuskohteen ja
päättää piiriapurahan hakemisesta

2. Klubi määrittää projektin
- tavoitteen
- tarvittavat toimenpiteet
- saavutettavat, todennettavat / mitattavat tulokset
- yhteistyökumppanit
- kustannusarvion ja rahoituksen
- tiedottamisen
- vastuuhenkilön / -henkilöt

3. Klubi täyttää apurahahakemuksen ja lähettää sen piirille
(käsittely piirissä ja TRF:ssä muutaman kuukauden)
4.Piiri maksaa klubille apurahan
5.Klubi toteuttaa projektin
6.Klubi raportoi projektin onnistumisesta, tuloksesta ja kustannuksista säätiökomitealle 

On hyvä toimia ajoissa!

- kohteita ”varastossa”
- omarahoitus varattu
- kumppaneita valmiina

- suunnittelu / kirjoittamine



Piiriapurahahakemus

Tiivistelmä lähetetään Rotary-sää

Konkreettisuus on tärkeää
- mitä tehdään?
- miksi tehdään?
- kuka hyötyy?
- mikä on lopputulos/vaikuttavuus



Piiriapurahahakemus

Konkreettisuus on tär

Pidetyt tilaisuudet, Os

xxxxx

xxxxx

15.10.2021



Piiriapurahahakemus

Hakemuksen liitteeksi hakemusta y
- tausta lyhyesti
- tavoite
- kohderyhmä
- toimenpiteet
- hankinnat
- odotettavat tulokset
- miten rotarius näkyy
- tiedotus
- kuinka seurataan
- klubin oma panos
- jne.

HUOM. ei varojen keruuta, ei tuloja,
KLUBI maksaa tarjoilukustannukset



Piiriapurahan hakuprosessi, piirin osuus

1. Piirin säätiökomitea kokoaa hakemukset ja esittää kokonaisuuden, rahoitettavat

2. Piirineuvosto päättää rahoitettavat hankkeet ja tukimäärät

3. Säätiökomitea laatii hakemuksen Rotarysäätiölle

4. Rotarysäätiö, TRF, käsittelee hakemuksen ja maksaa varat piirin tilille. Ehtona v

5. Säätiökomitea maksaa projektikohtaiset rahat klubin tilille
.
.
.Säätiökomitea raportoi varojen käytöstä ja projektien tuloksista TRF:lle



Piirin 1430 ad Hoc apuraha
Rahoitusta täsmätarpeeseen, joka on tullut esille 
rotaryvuoden alettua (  €)

‐Haetaan samoin kuin piiriapurahaa

‐Haetaan xx.xx.20xx mennessä

‐Käytetään rotaryvuoden 20xx ‐xx aikana

‐Raportoidaan heti projektin päätyttyä, 
viimeistään 15.5.20xx



Piiriapurahaprojektin aikataulu (ns. normaalitilanne)

Tarpeen identifiointi ja projektin hahmottelu

Projektin täsmentäminen ja rahoituksen haku = hakemus piirille

TRF:n myöntö ja varojen maksu

Projektin toteutus ja raportointi

Talvi 2020/21

Toukokuu 2021

Marras – joulukuu 2021

12 kk varojen myönnöstä





Piirirahasto – District Designated Fund, DDF

VUOSI LAHJOITUKSET 
YHTEENSÄ 
(USD)

PALAUTUS
VUOSI

PALAUTUVA 
DDF

DG MAKS

2012 – 13 32 454 2015‐16 16 227 8 113

2013 – 14 41 635 2016‐17 20 817 10 408

2014 – 15 28 937 2017‐18 14 469 7 234

2015 – 16 29 176 2018‐19 14 588 7 294

2016 – 17 38 191 2019‐20 19 096 9 548

2017 – 18 20 805 2020‐21 10 402 5 201



Lahjoita – se käy helposti

www.rotary.org


