
 
 
 
Скъпи приятели, 
 

На 23 март 2019 г. в Банско, освен ПЕТС, ще се проведе и ежегодния семинар за 
управление на грантове (Грант мениджмънт семинар). Участието в него е задължително 
условие за квалифициране на клубовете. Квалификацията гарантира на Фондация 
Ротари, че вашият клуб има необходимата подготовка и възможности за стопанисване и 
успешно управление на отпуснати дистриктни и глобални грантове. 

 

За да кандидатстват за реализиране на свой проект с дистриктен или глобален грант, 
клубовете се квалифицират всяка година от своя Дистрикт. За да завърши 
квалификационния процес, клубът  трябва: 

1. Да е прочел и да е съгласен с клубния меморандум за разбиране и да представи копие 
до Дистриктния комитет за Фондация Ротари, подписано от президента на клуба и 
президент елект. 

2. Да отговаря на допълнителните изисквания за квалификация, поставени от Дистрикта. 

3. Да изпрати елект председателят на клубната комисията за Фондация Ротари или друг, 
определен от Клуба представител да присъства на дистриктния семинар по управление на 
грантовете. 

Приложени ще намерите документи на български език за подготовката си за участие в 
семинара,  Клубен меморандум за разбиране и квалификационен тест. 

Моля, изпратете сканирано копие от подписания Клубен меморандум за разбиране и 
попълнения квалификационен тест до 15 март 2019 на мейл: trf.district2482@gmail.com 

За въпроси можете да се обръщате към Виолина Костова, председател на ДКФР за 2019-
2020 ротарианска година или Красимир Ганчев, председател на подкомитета за 
Квалификация и обучение на клубовете. 

Моля, имайте предвид, че само клубовете, които са изпратили подписан и сканиран 
меморандума и квалификационния тест и са регистрирали за участие в грант 
мениджмънт семинара свой представител, който активно е присъствал на обучението 
на 23 март 2019, ще получат СЕРТИФИКАТ за квалификация. 



ВАЖНО: С оглед на по-добро планиране на практическото обучение на участниците в 
семинара, спрямо конкретните и специфични нужди на клубовете, моля да изпратите и 
ваши идеи и предложения по какви въпроси искате да получите консултация или да бъдат 
дискутирани по време на обучението. 

 

С приятелски поздрави, 
Веселин Димитров 
Дистрикт Гуверньор 2018/19 
Митко Минев 
Дистрикт Гуверньор 2019/20 
Д 2482 - България 

 


