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Când putem dezvolta un 
Global Grant?

Promovarea păcii, rezolvarea conflictelor

Prevenirea şi tratamentul bolilor

Apa şi condiţiile igienico-sanitare

Sănătatea mamei şi a copilului

Educație de bază și alfabetizare

Dezvoltarea economică şi comunitară

Mediu
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https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants
https://learn.rotary.org/members/learn/lp/101/Grant%252520Management%252520Seminar


Când putem dezvolta un 
Global Grant?
Calificarea Clubului pentru aplicarea la Global Grants (GG):

• Președintele ales al clubului sau o persoana desemnată de club
participă la seminarul districtual privind management-ul granturilor.

• Semnarea MOU – MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

• Respectarea regulilor financiare și de gestiune aplicabile GG,
inclusiv deschiderea unui cont bancar dedicat, care este utilizat
exclusiv pentru implementarea GG

• Existența în Club a unei persoane responsabile (Club Officer) /
Comitet de granturi.

https://cdn5.dcbstatic.com/dcd/scormapi_v60/launcher_full.html?host=learn.rotary.org&id_user=76092&id_reference=5011&scorm_version=1.3&id_resource=931&id_item=930&idscorm_organization=931&id_package=931&launch_type=fullscreen&id_course=466&player=hydra&autoplay_enabled=0&name=club-qualification&return_url=learn.rotary.org%2Fmembers&as_json=1&auth_code=fefed63ca7cb504ba91ece0c2b6c883e466cf68f&use_sw=1&context=lms&learning_plan_id=101&rtl=false
https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/qualification


Condiții de bază
Global Grant
1. CORELAT cu direcțiile internaționale: are la bază una din ariile de focus ale Rotary
2. SUSTENABIL: are la bază un plan pe termen lung, inclusiv pentru perioada post –

finanțare
3. SPECIFIC: are la bază obiective SMART, cu un buget de minim 30.000$ pentru realizare 
4. FUNDAMENTAT pe o nevoie reală: orice club sau district care solicită un Global Grant 

trebuie să efectueze mai întâi o evaluare comunitară și să includă rezultatele în cererea lor
de finanțare – COMMUNITY ASSESSMENT

5. BAZAT PE IMPLICARE ȘI PARTENERIAT- proiectul implică cel puțin un club dintr-o țară 
străină, iar prin proiect Rotarienii și membrii comunității sunt implicați activ

6. ELIGIBIL – Respectă cerințele de eligibilitate în termenii și condițiile de acordare a 
granturilor: TIPURI DE ACTIVITĂȚI PROPUSE PRIN PROIECT / FOCUS AREA + DOCUMENTE 
SOLICITATE



Condiții de bază
Global Grant
Ce tipuri de proiecte se pot finanța și cum verific eligibilitatea proiectului?

Centru de resurse
Global Grants

https://my.rotary.org/en/take-action/apply-grants/global-grants


Condiții de accesare
Global Grant

• Bugetul minim al unui proiect: $30.000  
• Contribuția Fundației (finanțarea solicitată) este de maxim $400,000. Nu există minim.
• Contribuțiile partenerilor internaționali trebuie să fie de minim 15% din buget
• Bugetul se construiește doar prin colaborare și contribuție la nivel de Cluburi sau Districte 

Internaționale, printr-o combinație de DDF (District Designated Funds) și /sau contribuții 
în bani.
• Pentru 1 $ DDF – Fundația contribuie cu 0.8 $ (contribuție de 80%)
• Contribuțiile cash nu sunt multiplicate de fundație (dar pot fi cuantificate pentru atingerea minimului

de 15% din buget)

Cuvântul cheie: PARTENERIAT

Care este procesul și cum găsim parteneri?

(contribuții în bani + District Designated Funds DDF)



Depunerea unui Global Grant:



Pași de parcurs – Experiențe concrete
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