พฤษภาคม 2014

ข้อตกลงและเงื่อนไขสําหรับทุนสนับสนุนระดับภาค
และทุนสนับสนุนระดับโลกของมูลนิธิโรตารี
สําหรับทุนทีไ่ ด้รบั หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2013
มูลนิธโิ รตารีอาจจะปรับเปลีย่ นเงื่อนไขสําหรับทุนสนับสนุนในเวลาใดก็ได้ ท่านจะหาข้อมูลทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ได้จาก
www.rotary.org/grants หรือขอจากพนักงานฝา่ ยทุนสนับสนุนของโรตารี หาดูขอ้ ตกลงและเงื่อนไขของทุน packaged
grants ได้จากเว็บไซต์

I. สิ่ งที่เราให้ทุน

มูลนิธโิ รตารีให้ทุน District Grants และทุน Global Grants ทุน District Grants เป็ นเงินช่วยเหลือทีใ่ ห้เป็ นก้อนครัง้
เดียวแก่ภาคเพื่อเป็ นทุนให้แก่ทนุ การศึกษา โครงการ และการเดินทางทีเ่ ป็ นแนวทางเดียวกันกับพันธกิจของมูลนิธิ
โรตารี ซึง่ ก็คอื ช่วยให้สมาชิกโรตารีสามารถเพิม่ พูนความเข้าใจระหว่างกันในโลก ไมตรีจติ และสันติภาพ ด้วยการ
ปรับปรุงสุขภาพ ส่งเสริมการศึกษาและบรรเทาความยากจน Global grants ให้ทุนเพื่อเป็ นทุนการศึกษา โครงการ
ทีมฝึกอบรมอาชีพและการเดินทางซึง่ อยู่ในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญซึง่ จะมีความยังยื
่ น วัดผลได้ และขับเคลื่อนโดยชุมชน
เจ้าภาพ

II. หลักเกณฑ์ของการมีสิทธิ

กิจกรรมทุนสนับสนุนทุกประเภทของมูลนิธโิ รตารีตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. สัมพันธ์กบั พันธกิจของมูลนิธโิ รตารี
2. โรแทเรียนมีสว่ นร่วมอย่างแข็งขัน
3. ไม่ก่อให้เกิดภาระรับผิดชอบใดๆ ต่อมูลนิธโิ รตารีหรือโรตารีสากล นอกเหนือไปจากเงินสนับสนุนตามจํานวน
ทีใ่ ห้
4. ยึดกฎหมายการปกครองของสหรัฐอเมริกาและฝา่ ยเจ้าภาพทุน และไม่เสือ่ มเสียต่อบุคคลหรือหน่วยใดๆ
5. ให้ทุนสนับสนุนเฉพาะกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอนุมตั กิ ่อนการเริม่ ต้นดําเนินการ และจะต้องไม่ใช้ในการ
ชดเชยให้กบั สโมสรหรือภาคสําหรับโครงการทีท่ าํ เสร็จสมบูรณ์แล้วหรืออยูใ่ นระหว่างดําเนินการ แนะนําให้
วางแผนงานกิจกรรมล่วงหน้าก่อนการอนุมตั ิ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย หลังจากทีม่ กี ารอนุมตั ทิ ุนแล้ว
หากการเปลีย่ นแปลงใดๆ ของแผนโครงการดัง้ เดิมจะต้องได้รบั การอนุมตั กิ ่อนจากมูลนิธโิ รตารี มูลนิธจิ ะ
พิจารณาโปรแกรมการศึกษาในแต่ละเทอมเป็ นกิจกรรมใหม่เสมอ ดังนัน้ จึงมีสทิ ธิขอทุนได้
6. แสดงความเข้าใจต่อประเพณีและวัฒนธรรมของฝา่ ยเจ้าภาพ
7. ปฏิบตั ติ ามนโยบายแห่งความขัดแย้งในผลประโยชน์สาํ หรับผูม้ สี ว่ นร่วมในทุนสนับสนุนตามทีอ่ ธิบายเอาไว้ใน
ประมวลนโยบายมูลนิธโิ รตารี ข้อ 10.030
8. ปฏิบตั ติ ามนโยบายการใช้เครื่องหมายของโรตารีตามทีอ่ ธิบายเอาไว้ในประมวลนโยบายมูลนิธโิ รตารีขอ้
4.090
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District Grants
1. สนับสนุนโครงการบําเพ็ญประโยชน์ในท้องถิน่ และระหว่างประเทศ ทุนการศึกษา ทีมฝึกอบรมอาชีพ
และการเดินทางทีเ่ กีย่ วข้อง
2. อาจจะจัดสรรเงิน 3% จากยอดเงินทีไ่ ด้รบั เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทีเ่ กีย่ วกับทุน เช่น
ค่าธรรมเนียมธนาคาร ไปรษณีย์ ซอฟท์แวร์ และค่าตรวจสอบทางการเงินและบัญชี
3. อาจจะจัดสรร 20% ของทุนเป็ นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินทีอ่ าจจะเกิดขึน้
4. อาจจะให้ทุนแก่โครงการหรือกิจกรรมในประเทศทีม่ หี รือไม่มโี รตารี หรือพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ทไ่ี ด้รบั การ
ยินยอมตามกฎหมายทีบ่ งั คับใช้อยู่ และสอดคล้องกับนโยบายของมูลนิธิ
5. อาจให้เป็ นทุนเพื่อการปฐมนิเทศผูร้ บั ทุนการศึกษา ทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ และการสัมมนาการจัดการทุน
สนับสนุน
Global Grants
1. เป็ นแนวทางเดียวกันกับเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญหนึ่งเรื่องหรือมากกว่า
2. มีความยังยื
่ น ชุมชนเจ้าภาพต้องสามารถบริหารจัดการความต้องการของตนเองได้หลังจากทีส่ โมสรโรตารี
หรือภาคทํางานเสร็จสมบูรณ์แล้ว
3. วัดผลได้ ผูอ้ ุปถัมภ์โครงการต้องคัดเลือกการวัดผลแบบมาตรฐานทีม่ อี ยูใ่ นเอกสาร Global Grant Monitoring
and Evaluation Plan supplement และอาจจะเพิม่ เติมวิธกี ารวัดผลของตนเองในรายงานถึงมูลนิธิ ค่าใช้จ่าย
ในการวัดผลโครงการต้องไม่เกิน 10%
4. ขับเคลื่อนโดยชุมชนเจ้าภาพ ชุมชนเจ้าภาพวางแผนทุนตามความต้องการของท้องถิน่ ซึง่ พวกเขาเป็ นผูบ้ ่งชี้
5. สามารถเพิม่ เงินค่าใช้จ่ายของผูจ้ ดั การโครงการได้มากถึง 10% ของงบประมาณโครงการ
6. สนับสนุนโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์และโครงการเพื่อการศึกษา
7. ให้ทุนการศึกษาหรือการวิจยั ในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าเป็ นเวลา 1-4 ปี การศึกษา
8. สนับสนุนทีมฝึกอบรมอาชีพซึง่ ตอบสนองความต้องการเพื่อเพื่อนมนุษย์ โดยให้การอบรมหรือรับการอบรม
ด้านวิชาชีพ
9. สนับสนุนการเดินทางของบุคคลได้มากถึง 2 คนในส่วนของโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ บุคคลเหล่านี้ให้การ
อบรมหรือทําโครงการหากสโมสรเจ้าภาพยืนยันว่ายังไม่มคี วามชํานาญเช่นพวกเขาในท้องถิน่
10. สนับสนุนชุมชนในประเทศและพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ของโรตารี
11. อุปถัมภ์โดยสโมสรโรตารีอย่างน้อยหนึ่งสโมสรหรือหนึ่งภาคในประเทศหรือพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ซง่ึ เป็ นทีต่ งั ้
โครงการ (ผูอ้ ุปถัมภ์เจ้าภาพหลัก) และหนึ่งสโมสรหรือหนึ่งภาคหรือมากกว่าซึง่ อยู่นอกประเทศหรือพืน้ ทีท่ าง
ภูมศิ าสตร์ (ผูอ้ ุปถัมภ์ต่างประเทศหลัก)
12. อาจจะจัดสรรเงินได้มากถึง 10% ของงบประมาณโครงการเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการปกป้องการขึน้
ราคา และ/หรือ การขึน้ ลงของอัตราแลกเปลีย่ น

III. ข้อกําหนดต่ างๆ

ทุนสนับสนุนไม่สามารถใช้เพื่อการกีดกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างไม่ยุตธิ รรม ส่งเสริมความคิดเห็นทางการเมืองหรือ
ศาสนาโดยเฉพาะ สนับสนุนงานด้านศาสนาแต่เพียงอย่างเดียว สนับสนุนกิจกรรมซึง่ เกีย่ วข้องกับการทําแท้งหรือการ
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ปฏิบตั เิ กีย่ วกับเรื่องเพศเท่านัน้ ให้ทุนเพื่อการซือ้ อาวุธและกระสุนปื น หรือใช้เป็ นการบริจาคใหม่ให้กบั มูลนิธหิ รือทุน
สนับสนุนอื่นๆ ของมูลนิธโิ รตารี
นอกจากนี้ ยังไม่สามารถใช้ทุนสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ได้
1. การสนับสนุนให้ผรู้ บั ประโยชน์ หน่วยงาน หรือชุมชนรายใดรายหนึ่งอย่างต่อเนื่องหรือมากเกินไป
2. การก่อตัง้ มูลนิธิ ทรัสต์ถาวร หรือบัญชีระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ ทุนสนับสนุนสามารถใช้เพื่อก่อตัง้ ทุนหมุนเวียน
หรือสินเชื่อขนาดเล็กได้หากผูอ้ ปุ ถัมภ์ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดของกองทุนหมุนเวียนในข้อ X
3. ซือ้ ทีด่ นิ หรืออาคาร
4. กิจกรรมหาทุน
5. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับงานต่างๆ ของโรตารี เช่น การประชุมใหญ่ภาค การประชุมใหญ่ของโรตารีสากล
การประชุมสัมมนาเจ้าหน้าทีโ่ รตารีสากล การเฉลิมฉลองครบรอบ หรือกิจกรรมบันเทิงต่างๆ
6. การริเริม่ ในการประชาสัมพันธ์ทไ่ี ม่เกีย่ วข้องโดยตรงกับกิจกรรมเพื่อเพื่อนมนุษย์ หรือกิจกรรมด้านการศึกษา
7. ป้ายโครงการราคาเกินกว่า 500 เหรียญ
8. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน การบริหาร หรือโปรแกรมโดยอ้อมขององค์กรอื่น
9. การบริจาคเงินสดโดยไม่เจาะจงให้กบั ผูร้ บั ประโยชน์หรือองค์กรความร่วมมือ
10. กิจกรรมทีม่ คี ่าใช้จ่ายต่างๆ เกิดขึน้ แล้ว
11. การขนส่งวัคซีนโดยการส่งต่อกันข้ามชายแดนประเทศต่างๆ
12. การเดินทางไปร่วมวันให้ภมู คิ ุม้ กันโรคแห่งชาติ (NIDs)
13. การให้ภมู คิ มุ้ กันโรคทีเ่ ป็ นวัคซีนโปลิโอแต่เพียงอย่างเดียว
14. การศึกษาในมหาวิทยาลัยทีเ่ ป็ นผูร้ ่วมโปรแกรมศูนย์สนั ติภาพของโรตารีในโปรแกรมเดียวกันหรือคล้ายคลึง
กันกับทีผ่ รู้ บั ทุนสันติภาพของโรตารีศกึ ษาอยู่
Global grants
นอกเหนือไปจากข้อกําหนดต่างๆ ตามรายการข้างบนแล้ว ไม่สามารถใช้ global grants ในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การแลกเปลีย่ นเยาวชน ไรลา การแลกเปลีย่ นมิตรภาพ โรทาแรคท์ หรืออินเทอแรคท์
2. การเดินทางระหว่างประเทศของเยาวชนอายุต่าํ กว่า 18 ปี ยกเว้นมีบดิ ามารดาหรือผูป้ กครองเดินทางด้วย
3. การก่อสร้างใหม่หรือส่วนต่อเติมของโครงการสร้างใดทีใ่ ช้เพื่อเป็นทีอ่ ยู่อาศัย ทํางาน หรือเกีย่ วกับกิจกรรมทีม่ ี
ผลประโยชน์ เช่น อาคาร (โรงเรียน บ้าน/ทีพ่ กั อาศัยราคาถูก และโรงพยาบาล) ทีเ่ ก็บสินค้าและบ้านเคลื่อนที่
หรือโครงสร้างทีบ่ ุคคลทําการผลิตหรือทํากิจกรรมอื่นๆ
4. การเดินทางของพนักงานขององค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือในโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์
5. กิจกรรมหลักทีด่ าํ เนินการโดยองค์กรอื่นทีม่ ใิ ช่โรตารี
6. โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ทเ่ี ป็ นโครงการทีม่ งุ่ แต่เรื่องการทําวิจยั หรือเก็บข้อมูลเป็ นหลัก
7. โครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ทม่ี แี ต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคคลเท่านัน้
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IV. วิ ธีการสมัคร

สมัครขอรับทุนสนับสนุนออนไลน์ท่ี www.rotary.org/myrotary/grants
ในการขอรับทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ รตารี ทุกภาคอุปถัมภ์หลักทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีคุณสมบัตติ ามทีม่ ลู นิธโิ รตารีกาํ หนด
และสําหรับทุน global grants สโมสรอุปถัมภ์หลักทุกสโมสรทีเ่ กีย่ วข้องต้องมีคุณสมบัตติ ามทีภ่ าคกําหนด นอกจากนี้
ภาค สโมสร และกรรมการทุนสนับสนุนทุกคนต้องเป็ นสมาชิกทีป่ ฏิบตั ติ ามข้อกําหนดครบถ้วนกับโรตารีสากลและ
มูลนิธโิ รตารี บุคคลทีห่ า้ มมิให้ทาํ หน้าทีเ่ ป็ นกรรมการทุนสนับสนุน คือ ผูแ้ ทนดูแลการเงินของโรตารีสากล, เหรัญญิก
ระดับชาติ และเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานทีร่ บั เงินขององค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือหรือองค์กรทีร่ บั ประโยชน์ทม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับทุนสนับสนุน เมื่อทําหน้าทีเ่ ป็ นผูอ้ ุปถัมภ์หลัก ทุกภาคและทุกสโมสรจะมีโครงการทีเ่ ปิ ดอยูใ่ นช่วงเวลาเดียวกันได้
จํานวนจํากัดเพียง 10 โครงการ
District Grants
ภาคต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการทุนสนับสนุนทีป่ ระกอบด้วยโรแทเรียน 3 คน คือ ผูว้ ่าการภาคในปีทด่ี าํ เนินการ, ประธาน
คณะกรรมการมูลนิธโิ รตารีภาค, ประธานคณะอนุกรรมการทุนสนับสนุนของภาค คณะกรรมการทัง้ 3 คนนี้มหี น้าที่
รับผิดชอบในการอนุมตั แิ ละส่งใบสมัคร district grant
ภาคอาจจะสมัครขอรับทุน District grant ได้เพียงหนึ่งทุนเท่านัน้ ในหนึ่งปีโรตารี และจะต้องมีแผนการใช้เงินส่งไปด้วย
การร้องขอใดๆ เพื่อเพิม่ จํานวนเงินจะต้องทําก่อนทีม่ ลู นิธจิ ะจ่ายเงินส่วนหนึ่งออกมา ภาคอาจจะขอสํารองเงินได้ถงึ
20% ของ district grant เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินทีบ่ งั เอิญเกิดขึน้ ในระหว่างปี โดยต้องบันทึกเงินสํารองค่าใช้จ่ายนี้ใน
แผนการใช้เงินและแยกเป็ นรายการเมื่อส่งรายงานฉบับสุดท้าย ใบสมัครทุน district grant ต้องส่งถึงมูลนิธกิ ่อนวันที่
15 พฤษภาคมของปีโรตารีทม่ี กี ารร้องขอทุน (ตัวอย่างเช่น ใบสมัคร district grant สําหรับปี 2013-14 ต้องส่งให้ถงึ ก่อน
15 พฤษภาคม 2014)
Global grants
ผูอ้ ุปถัมภ์เจ้าภาพหลักและผูอ้ ปุ ถัมภ์ต่างประเทศหลักต้องแต่งตัง้ คณะกรรมการทุนสนับสนุนทีป่ ระกอบด้วยโรแทเรียน
3 คนสําหรับทุน Global grant กรรมการในคณะกรรมการทุนสนับสนุนนี้ตอ้ งมาจากสโมสรอุปถัมภ์หลัก (หากเป็ นทุน
ทีส่ โมสรอุปถัมภ์) หรือภาค (หากเป็ นทุนทีภ่ าคอุปถัมภ์) สําหรับใบสมัครทีส่ โมสรอุปถัมภ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ
โรตารีของภาคต้องยืนยันว่าสโมสรมีคุณสมบัติ
ผูอ้ ุปถัมภ์อาจจะรวมค่าใช้จ่ายฉุกเฉินทีอ่ าจจะบังเอิญเกิดขึน้ (contingencies) เอาไว้ในงบประมาณได้ไม่เกิน 10% ของ
งบทัง้ หมด ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งรายงานการใช้ทุนเหล่านี้หรือคืนให้แก่มลู นิธโิ รตารี หากมิได้ใช้จ่าย
ผูร้ บั ทุนการศึกษาและสมาชิกทีมฝึกอบรมด้านอาชีพต้องส่งใบสมัครรายบุคคลเพื่อเป็ นส่วนเสริมของใบสมัครทุน
สนับสนุน ผูอ้ ุปถัมภ์ทุนควรจะทําให้มนใจว่
ั ่ าผูส้ มัครทุนการศึกษาหรือทีมฝึกอบรมด้านอาชีพเข้าใจว่า การสมัครต้อง
ได้รบั การอนุมตั จิ ากมูลนิธโิ รตารีก่อนทีจ่ ะก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายใดๆ หรือจัดเตรียมการเดินทาง สามารถส่งใบสมัครได้
ตลอดปี โรตารี อย่างไรก็ตาม สําหรับใบสมัครทีม่ คี ่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วย ควรจะส่งใบสมัครก่อนการเดินทางอย่าง
น้อย 90 วัน
1. หากใบสมัครขอรับทุนไม่เสร็จสมบูรณ์และไม่ได้รบั อนุมตั ภิ ายใน 6 เดือนหลังจากการส่ง ใบสมัครนัน้ จะถูก
เพิกถอน
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2. ต้องดําเนินการตามข้อกําหนดเกีย่ วกับการจ่ายเงินให้เสร็จสิน้ ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รบั การอนุมตั ิ มิ
เช่นนัน้ ทุนสนับสนุนนี้จะถูกยกเลิก
3. หากไม่ดาํ เนินโครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนภายใน 12 เดือนหลังจากได้รบั เงิน ทุนสนับสนุนนี้จะถูกยกเลิก
และผูอ้ ุปถัมภ์จะต้องส่งเงินคืน
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนสําหรับทุนการศึกษา
1. แสดงหลักฐานของการรับเข้าในโปรแกรมระดับปริญญาของมหาวิทยาลัย หรือจดหมายเชิญเพื่อทําวิจยั ใน
ระดับปริญญาโทเมื่อสมัครขอรับทุน มูลนิธยิ อมรับเอกสารการตอบรับทีต่ อ้ งการการรับรองทางการเงิน
ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนสําหรับทุนฝึกอบรมด้านอาชีพ
1. สนับสนุนทีมซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 2 คนทีม่ ปี ระสบการณ์ทาํ งานอย่างน้อย 2 ปี ในเรื่องทีเ่ น้น
ความสําคัญ และหัวหน้าทีมทีเ่ ป็นโรแทเรียนซึง่ มีความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับโรตารี ประสบการณ์ระหว่างประเทศ
ทักษะการเป็ นผูน้ ํา และมีความชํานาญในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญอยู่บา้ ง ผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนอาจจะทําหน้าที่
เป็ นหัวหน้าทีมได้หากผูอ้ ุปถัมภ์ได้ยนื ยันความจําเป็ นในเรื่องนี้ในใบสมัครขอรับทุน
2. ยืนยันว่าหากมีมากกว่าหนึ่งทีมเดินทางภายใต้ทุนสนับสนุนเดียวกัน ทุกทีมต้องมีผอู้ ุปถัมภ์หลัก 2 ราย
เหมือนกันทัง้ หมดและเริม่ เดินทางภายในปี เดียวกัน
3. สมาชิกทีมทุกคนต้องได้รบั การเห็นชอบจากมูลนิธโิ รตารีก่อนเดินทาง หากมีการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบ
ของทีมต้องรายงานและได้รบั อนุมตั จิ ากมูลนิธโิ รตารี
ใบสมัคร global grant สําหรับโครงการทีม่ คี าํ ขอตัง้ แต่ 50,001 ถึง 100,000 เหรียญสหรัฐจากกองทุนโลก จะได้รบั การ
พิจารณาด้านเทคนิคและการเยีย่ มทีต่ งั ้ ในระหว่างการทําโครงการโดยทีมทีป่ รึกษาด้านเทคนิคของมูลนิธโิ รตารี (TRF
Cadre of Technical Advisors) แต่ไม่มกี ารพิจารณาเพิม่ เติมเช่นนี้สาํ หรับทุนการศึกษาและทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ
ใบสมัคร global grant สําหรับโครงการทีม่ คี าํ ขอตัง้ แต่ 100,001 ถึง 200,000 เหรียญจากกองทุนโลก จะต้องได้รบั การ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการมูลนิธใิ นการประชุมคณะกรรมการ ใบสมัครเหล่านี้จะต้องมีการไปเยีย่ มทีต่ งั ้ ล่วงหน้า การไป
เยีย่ มทีต่ งั ้ ในช่วงกลางพร้อมตรวจสอบการเงินโดยสมาชิกทีม Cadre ส่วนทุนสนับสนุนทีป่ ระกอบด้วยทีมฝึกอบรมด้าน
อาชีพหรือทุนการศึกษาโดยเฉพาะไม่รวมอยูใ่ นข้อกําหนดนี้ ใบสมัคร global grant ทีไ่ ด้รบั จะได้รบั การพิจารณาดังนี้
1. ก่อน 1 มิถุนายน จะได้รบั การพิจารณาโดยกรรมการมูลนิธใิ นเดือนตุลาคม
2. ก่อน 1 ตุลาคม จะได้รบั การพิจารณาโดยกรรมการมูลนิธใิ นเดือนมกราคม
3. ก่อน 1 ธันวาคม จะได้รบั การพิจารณาโดยกรรมการมูลนิธใิ นเดือนเมษายน
4. ก่อน 1 มีนาคม จะได้รบั การพิจารณาโดยกรรมการมูลนิธใิ นเดือนมิถุนายน

V. นโยบายการเดิ นทาง

ค่าโดยสารเครื่องบินทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนจากมูลนิธโิ รตารีตอ้ งจองผ่าน Rotary International Travel Services (RITS) / BCD
ตามนโยบายการเดินทางทีก่ าํ หนด
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ทุนสนับสนุนของมูลนิธโิ รตารีจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางทีต่ งั ้ งบประมาณดังต่อไปนี้
1. ตั ๋วเครื่องบินชัน้ ประหยัด
2. การเดินทางไปและกลับจากสนามบิน รวมทัง้ การเดินทางในท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานของทุนสนับสนุน
3. ค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน/การสร้างภูมคิ ุม้ กัน วีซ่า และภาษีขาเข้าและออก
4. ค่าธรรมเนียมของกระเป๋าในอัตราปกติซง่ึ ยอมรับได้
5. ค่าธรรมเนียมการจองตั ๋วของ RITS / BCD (ตัง้ แต่ 50-70 เหรียญต่อตั ๋วหนึ่งใบ)
ทุนสนับสนุนของมูลนิธจิ ะไม่ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย่ วกับการเดินทางดังต่อไปนี้
1. ค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วข้องกับการหยุดพักระหว่างทาง (stopovers) ทีเ่ ป็ นทางเลือก ก่อนหรือภายหลังการเดินทางทีไ่ ด้รบั
อนุมตั ลิ ว่ งหน้า
2. ค่าปรับทีเ่ ป็ นผลจากการเปลีย่ นแปลงในการจัดการเดินทางส่วนตัว รวมถึงการหยุดพักระหว่างทางทีเ่ ลือกใช้
3. ค่าธรรมเนียมของกระเป๋าทีม่ นี ้ําหนักเกิน ค่าธรรมเนียมในการขนส่ง และค่าประกันทีเ่ ป็ นส่วนเสริม
สโมสรหรือภาคทีอ่ ุปถัมภ์ทุนสนับสนุนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการเก็บข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน และกําหนดการเดินทางของผูร้ บั
ทุนทัง้ หมดทีเ่ ดินทางด้วยเงินทุนดังกล่าว ต้องส่งข้อมูลเหล่านี้ให้มลู นิธโิ รตารีเมือ่ มีการร้องขอ
ผูร้ บั ทุนสนับสนุนมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังนี้
1. จัดเตรียมการเดินทางผ่าน RITS / BCD การไม่เตรียมจัดการเดินทางทันทีอาจมีผลให้ตอ้ งเพิม่ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง หรือการยกเลิกทุน
2. ค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่ กินงบประมาณการเดินทางทีไ่ ด้อนุมตั แิ ล้ว ยกเว้นได้รบั อนุมตั จิ ากมูลนิธิ
3. ทําตามข้อกําหนดด้านการแพทย์สาํ หรับการเดินทางระหว่างประเทศ
4. จัดเตรียมและจ่ายค่าเดินทางส่วนตัว การเดินทางนัน้ อาจเกิดขึน้ อย่างมากทีส่ ดุ 4 สัปดาห์หลังกิจกรรมทุนจะ
สิน้ สุดลงซึง่ ผูร้ บั ทุนควรจะต้องเดินทางกลับบ้าน
5. ทําตามกฎเกณฑ์การเดินทางระหว่างประเทศของโรตารีสากล
ผูท้ ไ่ี ด้รบั ทุนสนับสนุนสําหรับการเดินทางทุกคนจะต้องจัดเตรียมการเดินทางผ่าน RITS/BCD Travel ซึง่ เมื่อใช้บริการ
จะมีการคุม้ ครองทันทีโดยกรมธรรม์ประกันภัยทีเ่ ป็ นไปตามข้อกําหนดของการประกันภัยการเดินทางของโรตารีสากล
หากได้รบั ทุนสนับสนุนทีไ่ ม่มกี ารให้ทุนเป็ นค่าเดินทาง ต้องกรอกแบบฟอร์มการเดินทาง (Travel Request Form) เพื่อ
ทําให้เกิดกระบวนการคุม้ ครองจากประกันภัย สโมสรหรือภาคทีอ่ ุปถัมภ์ทุนสนับสนุนควรจะทําให้มนใจว่
ั ่ าผูร้ บั ทุนทุก
คนรับรูเ้ กีย่ วกับการคุม้ ครองประกันภัย ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องดูรายละเอียดทีเ่ ว็บเพจของการประกันการเดินทางของทุน
สนับสนุน จะไม่มกี ารให้ทุนสนับสนุนเป็ นค่าการคุม้ ครองประกันภัยเพิม่ เติมตามทีเ่ ลือกซือ้
ผูม้ วี ชิ าชีพทางสุขอนามัยซึง่ จะไปให้บริการทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทุน จะต้องมีประกันภัยคุม้ ครองความเสียหาย
ด้านวิชาชีพอย่างน้อย 500,000 เหรียญ (a.k.a. errors and omissions liability) หมายถึง การคุม้ ครองความเสียหาย
ด้านกฎหมายของผูร้ ว่ มโครงการซึง่ เกิดขึน้ ได้จากการทํางานด้านวิชาชีพ หรือการละเว้นทําให้เกิดความเสียหายแก่ผอู้ ่นื
ผูม้ สี ว่ นร่วมต้องรับผิดชอบในการได้มาและชําระเงินค่าความคุม้ ครองนี้
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โรตารีสากลทําสัญญากับบริษทั ทีป่ รึกษาด้านความมันคงทั
่
วโลก
่
เพื่อให้ดแู ลบัญชีรายชื่อประเทศต้องห้ามทีม่ อี นั ตราย
สูงสุดในการเดินทาง ผูเ้ ดินทางทีใ่ ช้ทุนของมูลนิธโิ รตารีจะไม่ได้รบั อนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ เนื่องจาก
ความห่วงใยในความปลอดภัย หากมีประเทศทีถ่ ูกเพิม่ ชื่อในบัญชีรายชื่อต้องห้ามในขณะทีผ่ เู้ ดินทางทีร่ บั ทุนอยู่ใน
ประเทศดังกล่าว จะมีการวางแผนการอพยพทันที หากผูเ้ ดินทางไม่เลื่อนกําหนดการเดินทางหรือไม่อพยพออกจาก
ประเทศนัน้ ตามคําแนะนํา จะมีผลให้มลู นิธโิ รตารียกเลิกทุนสนับสนุน และเงินทุนใดๆ ทีจ่ ่ายออกมาแล้วจะต้องถูกส่งคืน
ให้มลู นิธโิ รตารี
สําหรับผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา ในการเข้าร่วมทีมฝึกอบรมด้านอาชีพ หรือการเดินทางเพื่อ
ทําโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์จะต้อง
1. แสดงให้เห็นว่ามีความรูเ้ กีย่ วกับโรตารี
2. เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง
3. เข้าร่วมในกิจกรรมของสโมสรและภาคตามทีผ่ อู้ ุปถัมภ์รอ้ งขอ
4. มีความชํานาญในการใช้ภาษาของประเทศเจ้าภาพ
เพิม่ เติม:
1. ญาติพน่ี ้องของสมาชิกทีมฝึกอบรมด้านอาชีพอาจเข้าร่วมในทีมเดียวกันได้หากมีคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดไว้
2. โรแทเรียนและครอบครัวอาจจะมีสว่ นร่วมในทีมฝึกอบรมอาชีพเดียวกันตราบเท่าทีเ่ ป็ นการให้การอบรม มิใช่รบั การ
อบรม

VI. การดําเนิ นงานของทุน

District Grants
มูลนิธโิ รตารีให้ทุน District grants ด้วยการจัดสรรจากกองทุนจัดสรรสําหรับภาค (DDF) แต่เพียงอย่างเดียว ภาคอาจ
ขอรับทุนสนับสนุนหนึ่งทุนต่อปี เพื่อทําโครงการหนึ่งโครงการหรือมากกว่า โดยใช้ทุนได้มากทีส่ ดุ ถึง 50% ของเงินใน
ระบบปนั ส่วน (SHARE allocation) ซึง่ หมายถึง 50% ของเงินบริจาคประจําปี ของภาคจาก 3 ปี ก่อน รวมกับรายได้จาก
กองทุนถาวร - ระบบปนั ส่วน (Permanent Fund - SHARE)
Global Grants
มูลนิธโิ รตารีจะให้ทุน Global grants จากกองทุนโลกจํานวนตัง้ แต่ 15,000 - 200,000 เหรียญสหรัฐ มูลนิธจิ ะสมทบการ
บริจาคเงินสดของสโมสรและภาคที่ 50% และการบริจาคด้วย DDF ที่ 100% ทุน Global grants ต้องมีงบประมาณขัน้
ตํ่า 30,000 เหรียญ
มูลนิธจิ ะสมทบการบริจาคของผูท้ ม่ี ใิ ช่โรแทเรียนกับทุนสนับสนุน หากมิใช่การบริจาคจากองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือ หรือ
ผูร้ บั ประโยชน์จากโครงการ
อย่างน้อย 30% ของการบริจาคแก่ Global grants เพื่อเป็ นทุนสําหรับโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ ต้องมาจากนอก
ประเทศทีต่ งั ้ โครงการและภาคเจ้าภาพ ผูอ้ ุปถัมภ์เจ้าภาพโครงการเพื่อเพื่อนมนุษย์ควรจะบริจาคเงินสนับสนุนด้วย
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การเงินของทุนสนับสนุนไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้ภายหลังจากทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ เฉพาะการบริจาคทีส่ ง่ เงินเข้ามูลนิธิ
โรตารีโดยตรงเท่านัน้ ทีจ่ ะได้รบั การประกาศเกียรติคุณพอล แฮริส เฟลโลว์ และจะไม่สามารถมอบให้สาํ หรับการบริจาค
ตรงเข้าโครงการ การบริจาคทีส่ ง่ ให้มลู นิธกิ ่อนการอนุมตั ทิ ุน Global Grants อาจจะไม่สามารถใช้กบั ทุนทีเ่ จาะจงได้
เงินบริจาคในทุน Global Grants จะเพิกถอนเปลีย่ นแปลงต่อมูลนิธโิ รตารีไม่ได้และจะไม่มกี ารคืนให้

VII. องค์กรที่ให้ความร่วมมือ

องค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือ คือ องค์กรทีม่ ใิ ช่โรตารีทม่ี ชี ่อื เสียงหรือสถาบันการศึกษาซึง่ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องความ
ชํานาญ โครงสร้างพืน้ ฐาน คําแนะนํา การฝึกอบรม การศึกษาหรือการสนับสนุนอื่นๆ แก่โปรแกรมทุนสนับสนุน องค์กร
ทีใ่ ห้ความร่วมมือต้องยินยอมทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดในการรายงานและการตรวจสอบบัญชีของมูลนิธโิ รตารี รวมทัง้
จัดหาใบเสร็จรับเงินตลอดจนหลักฐานการจัดซือ้ ตามทีก่ าํ หนด มูลนิธจิ ะอนุมตั ทิ ุน global grants สําหรับโครงการที่
ทํางานกับองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือองค์กรหนึ่งได้ไม่เกิน 5 ทุนต่อหนึ่งปี โรตารี มหาวิทยาลัยทีร่ บั นักศึกษาทุนไม่ถอื เป็ น
องค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือ
District grants
ทุนทีใ่ ห้แก่องค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือทัง้ หมดต้องใช้เป็ นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมโครงการโดยเฉพาะ ภาคทีอ่ ุปถัมภ์ตอ้ งเก็บ
รักษารายงานค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ
Global Grants
ในช่วงเวลาของการสมัคร ผูอ้ ุปถัมภ์ทุนต้องทําบันทึกความเข้าใจ (MOU) ทีล่ งนามโดยผูอ้ ุปถัมภ์หลักและองค์กรทีใ่ ห้
ความร่วมมือ บันทึกความเข้าใจต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
1. การยืนยันจากผูอ้ ุปถัมภ์หลักทัง้ คู่ว่าทุนสนับสนุนนัน้ ริเริม่ ควบคุม และจัดการโดยสโมสรโรตารีหรือภาค
2. การรับรองของผูอ้ ุปถัมภ์หลักซึง่ ยืนยันว่าองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือมีช่อื เสียงดี มีความรับผิดชอบและ
ดําเนินการภายใต้กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับอยู่
3. แผนดําเนินงานทุนสนับสนุนทีร่ ะบุกจิ กรรมของแต่ละฝา่ ยอย่างชัดเจน
4. ข้อตกลงจากองค์กรทีใ่ ห้ความร่วมมือทีจ่ ะเข้าร่วมในการพิจารณาตรวจสอบการเงินซึง่ มูลนิธจิ ดั ขึน้ สําหรับ
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ชื่อมโยงกับทุนสนับสนุน

VIII. การจ่ายเงิ น

District Grants
District grants จะถูกจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของภาคตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในช่วงทีส่ มัครขอรับทุน แต่จะยังไม่จ่ายให้จนกว่า
โครงการ District grant ก่อนหน้านี้จะปิ ดโครงการเรียบร้อย District grants จะถูกจ่ายตามอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ป็ น
ปจั จุบนั ของโรตารีสากลในขณะทีม่ กี ารจ่ายเงิน และจะไม่มกี ารจ่ายเงินให้หลังจากสิน้ ปี ดาํ เนินการ หากผูอ้ ุปถัมภ์ไม่
สามารถทําตามข้อกําหนดการจ่ายเงินทัง้ หมดได้ก่อนวันที่ 15 พฤษภาคมของปี ดาํ เนินการ ทุนจะถูกยกเลิก
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Global Grants
จะไม่มกี ารจ่ายเงินทุนสนับสนุนให้จนกว่ามูลนิธจิ ะได้รบั เงินบริจาคของผูอ้ ุปถัมภ์ครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ การทําตาม
ข้อกําหนดเบ็ดเตล็ดใดเกีย่ วกับการจ่ายเงิน และเงินทุนสนับสนุนจะจ่ายเข้าบัญชีตามทีร่ ะบุในใบสมัครเท่านัน้ ผูม้ ี
อํานาจลงนามในบัญชีจะต้องเป็นสมาชิกของสโมสรหรือภาคทีอ่ ปุ ถัมภ์ หากมีการยกเลิกโครงการทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุน
หลังจากทีผ่ อู้ ุปถัมภ์โครงการได้รบั เงินแล้ว ทุนทีเ่ หลืออยู่ทงั ้ หมดจะต้องถูกส่งคืนให้มลู นิธิ ซึง่ จะกลับเข้าสูก่ องทุนโลก
ขัน้ ตอนต่อไปนี้ใช้สาํ หรับทุน global grants ทีม่ กี ารบริจาคเงินสด
1. ธุรกรรมการเงินทีเ่ กีย่ วกับทุนสนับสนุนทัง้ หมดต้องมีการบันทึกโดยการใช้อตั ราแลกเปลีย่ นรายเดือนของ
โรตารีสากลและจะสือ่ สารอย่างเป็ นทางการด้วยเงินเหรียญสหรัฐ
2. สําหรับสัดส่วนของทุนสนับสนุนทีม่ าจากการบริจาคเงินสด ผูอ้ ุปถัมภ์จะได้รบั การคุม้ ครองจากอัตรา
แลกเปลีย่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงในอัตราร้อยละ 10 ของช่วงเวลาทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ิ ในทางตรงข้ามมูลนิธิ
โรตารีจะไม่จ่ายเงินให้แก่ผอู้ ปุ ถัมภ์โครงการเกินกว่าร้อยละ 10 ของอัตราในช่วงเวลาทีอ่ นุมตั ิ
การบริจาคเงินทีจ่ ะนําไปใช้กบั โครงการทีไ่ ม่มกี ารบ่งชีร้ ายละเอียดจะถูกยับยัง้ ไว้ 90 วันปฏิทนิ ผูบ้ ริจาคจะต้องแจ้งให้
มูลนิธโิ รตารีทราบว่าเงินทุนนัน้ ควรจะถูกโอนไปยังโครงการหรือกองทุนอื่น หากผูบ้ ริจาคไม่ให้คาํ แนะนําภายใน 90 วัน
หลังจากทีไ่ ด้รบั เงินหรือยกเลิกกองทุน มูลนิธโิ รตารีจะโอนเงินบริจาคเข้ากองทุนประจําปี -เงินปนั ส่วน (Annual Fund –
SHARE) หากไม่สามารถบ่งชีแ้ หล่งทุนได้หลังจาก 90 วันทีไ่ ด้รบั ทุนหรือยกเลิกทุน มูลนิธจิ ะโอนเงินบริจาคเข้ากองทุน
ประจําปี-กองทุนโลก (Annual Fund – World Fund) กฎระเบียบนี้ไม่ใช้ในกรณีทเ่ี ป็ นความผิดพลาดของมูลนิธหิ รือ
ความล่าช้าในกระบวนการ แล้วแต่การพิจารณาของพนักงานมูลนิธโิ รตารี

IX. ข้อกําหนดของการรายงานและเอกสาร

ผูร้ บั ทุนสนับสนุนต้องรับผิดชอบในการรายงานการใช้เงินต่อมูลนิธโิ รตารี รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับ
สุดท้ายต้องส่งออนไลน์ ต้องกรอกแบบฟอร์มให้สมบรูณ์ครบถ้วนเพื่อให้รายงานเป็ นทีย่ อมรับได้ มูลนิธโิ รตารีจะไม่
ยอมรับใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนชุดใหม่หากผูอ้ ุปถัมภ์ไม่สง่ รายงานไม่ว่าจะเป็ นทุนใดๆ ของมูลนิธติ ามกําหนดเวลา
มูลนิธสิ งวนสิทธิในการพิ
จารณาทุนสนับสนุนในช่วงเวลาใดก็ได้ รวมทัง้ การตรวจสอบบัญชี การส่งเจ้าหน้าทีไ่ ป
์
ตรวจสอบ การร้องขอเอกสารเพิม่ เติม การระงับการจ่ายเงินบางส่วนหรือทัง้ หมดหากเห็นว่าจําเป็ น
หลักเกณฑ์ของการรายงานทีผ่ รู้ บั ทุนสนับสนุนต้องทํามีดงั ต่อไปนี้
1. ต้องส่งเงินทุนทีไ่ ม่ได้ใช้คนื ให้มลู นิธโิ รตารีทนั ที
2. ภาคต้องรายงานการใช้เงินทุนต่อสโมสรในภาคตามเงื่อนไขของการมีคุณสมบัติ
3. ผูอ้ ุปถัมภ์ตอ้ งเก็บรักษาใบเสร็จและรายงานการเงินของธนาคารทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้องกับค่าใช้จ่ายของทุน ตาม
เงื่อนไขของการมีคุณสมบัตแิ ละกฎหมายระดับท้องถิน่ และระหว่างประเทศทีบ่ งั คับใช้อยู่
4. ผูอ้ ุปถัมภ์ทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายและคําแนะนําของมูลนิธโิ รตารีในการดําเนินงานและการใช้เงินของโครงการ
จะต้องคืนเงินทุนสนับสนุนทัง้ หมด และอาจจะถูกห้ามรับทุนในอนาคตเป็ นเวลาสูงสุดถึง 5 ปี

ข้อตกลงและเงือ่ นไขสําหรับทุนสนับสนุ นระดับภาค และทุนสนับสนุ นระดับโลกของมูลนิธโิ รตารี (เริม่ ใช้พฤษภาคม 2014)
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District Grants
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมเหล่านี้ใช้กบั ทุน district grants
1. ต้องส่งรายงานฉบับสุดท้ายพร้อมเอกสารการเงินประกอบให้มลู นิธภิ ายใน 12 เดือนหลังจากได้รบั เงิน หรือ
ภายใน 2 เดือนหลังการใช้จ่ายทุนสนับสนุนทัง้ หมด
2. โครงการและกิจกรรมทัง้ หมดทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนระดับภาคต้องทําให้เสร็จสิน้ สมบูรณ์ภายใน 24 เดือน
หลังจากมูลนิธหิ รือภาคในท้องถิน่ จ่ายเงินให้แก่สโมสรหรือทีต่ งั ้ โครงการ
3. เงินทุนสนับสนุนจํานวนมากกว่า 500 เหรียญทีไ่ ม่ได้ใช้ตอ้ งคืนให้มลู นิธโิ รตารีโดยทันทีและจะเครดิตเป็ น
DDF ของภาค ทุนสนับสนุนทีไ่ ม่ได้ใช้หากน้อยกว่า 500 เหรียญต้องใช้ไปในวัตถุประสงค์ทเ่ี ป็นสาธารณกุศล
ซึง่ เป็ นไปตามข้อกําหนดของการมีคุณสมบัตเิ ข้าเกณฑ์ของ District grant
Global Grants
หลักเกณฑ์เพิม่ เติมเหล่านี้ใช้กบั ทุน global grants
1. ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าภายใน 12 เดือนทีไ่ ด้รบั เงินทุนครัง้ แรกและทุกๆ 12 เดือนหลังจากนัน้
2. ต้องส่งรายงานฉบับสุดท้ายภายใน 2 เดือนหลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์
3. ต้องคืนเงินทุนสนับสนุนทีไ่ ม่ได้ใช้ซง่ึ มากกว่า 500 เหรียญให้มลู นิธโิ รตารีซง่ึ จะเครดิตให้กบั กองทุนโลก หากมีเงิน
เหลืออยู่หลังจากโครงการสิน้ สุดลง มูลนิธอิ าจจะอนุ มตั ใิ ห้ใช้เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับโครงการ เช่น วัสดุอุปกรณ์ใน
โครงการเพิม่ เติม
รายงานทีย่ อมรับได้จะประกอบด้วยเรื่องราวรายละเอียดของการดําเนินโครงการ คือ
1. รายละเอียดว่าโครงการสนับสนุนเป้าหมายในเรื่องทีเ่ น้นความสําคัญทีเ่ ลือกขึน้ มาแล้วอย่างไร
2. เรื่องราวทีว่ ่าโครงการบรรลุวตั ถุประสงค์เฉพาะตามทีร่ ่างเอาไว้ในใบสมัครอย่างไร รวมทัง้ มาตรการที่
เกีย่ วข้องและข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมได้
3. คําอธิบายว่าผลทีไ่ ด้รบั ของโครงการจะยังยื
่ นไปตามกาลเวลาได้อย่างไร
4. รายละเอียดของการมีสว่ นร่วมของผูร้ ่วมโครงการทัง้ เจ้าภาพและฝา่ ยต่างประเทศ รวมทัง้ องค์กรทีใ่ ห้ความ
ร่วมมือทีเ่ กีย่ วข้องกับทุนสนับสนุน
5. รายงานควรจะรวมถึงรายละเอียดบัญชีการใช้เงินของโครงการและรายงานการเงินของธนาคารของโครงการ
นอกจากนี้ มูลนิธยิ งั อาจจะขอให้ผอู้ ุปถัมภ์สง่ ใบเสร็จรับเงินเพื่อสนับสนุนรายงานด้วย
มูลนิธจิ ะปิ ดโครงการทุนสนับสนุนนี้เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ และผูอ้ ุปถัมภ์ได้แสดงว่ามีมาตรการวัดความยังยื
่ นใช้เพื่อ
ทําให้มนใจได้
ั่
ว่าชุมชนท้องถิน่ จะดําเนินโครงการต่อไปได้

X. สิ นเชื่อรายย่อย

มูลนิธโิ รตารีให้คาํ มันสั
่ ญญาทีจ่ ะใช้โปรแกรมสินเชื่อรายย่อยเพื่อช่วยวิสาหกิจรายย่อยขนาดเล็กให้สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ สโมสรและภาคทีส่ มัครขอรับทุน Global Grants ควรเป็ นหุน้ ส่วนกับองค์กรความร่วมมือ สถาบันสินเชื่อ
รายย่อยทีม่ ชี ่อื เสียงและก่อตัง้ มานานเพื่อจัดการโปรแกรมการกูย้ มื เพื่อให้เป็ นหนทางหนึ่งในการทําโครงการพัฒนาที่
ยังยื
่ น อย่างไรก็ตาม โปรแกรมสินเชื่อรายย่อยทีม่ ลู นิธสิ นับสนุนต้องมีสว่ นประกอบต่างๆ เช่น การฝึกอบรมซึง่ อยู่
นอกเหนือไปจากการบริหารเงินทุนเข้าไว้ดว้ ย นอกจากนี้แล้วจะต้องดําเนินการดังต่อไปนี้
ข้อตกลงและเงือ่ นไขสําหรับทุนสนับสนุ นระดับภาค และทุนสนับสนุ นระดับโลกของมูลนิธโิ รตารี (เริม่ ใช้พฤษภาคม 2014)
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พฤษภาคม 2014
1. สโมสรและภาคทีต่ อ้ งการใช้ทุน Global Grants เพื่ออุดหนุนโครงการสินเชื่อรายย่อย ต้องส่งแบบฟอร์ม
สินเชื่อรายย่อย (microcredit supplement form) เพิม่ เติมมาพร้อมกับใบสมัครขอรับทุน
2. สโมสรหรือภาคทีอ่ ุปถัมภ์ตอ้ งเป็นผูด้ แู ลควบคุมกิจกรรมสินเชื่อรายย่อย
3. ดอกเบีย้ และค่าธรรมเนียมจากเงินต้นของกองทุนหมุนเวียนของมูลนิธโิ รตารีอาจจะใช้เป็ นค่าใช้จา่ ยในการ
บริหารงานทีส่ นับสนุนโครงการโดยตรง
4. ผูอ้ ุปถัมภ์ทุนต้องส่งแบบฟอร์มสินเชื่อรายย่อยไปพร้อมกับรายงานทุนฉบับสุดท้ายด้วย
5. หากโครงการสินเชื่อรายย่อยยุตลิ งก่อนทีจ่ ะทําตามข้อกําหนดในการรายงานได้ครบถ้วน จะต้องส่งเงินทุน
สนับสนุนคืนให้มลู นิธโิ รตารี
6. มูลนิธโิ รตารีจะไม่ให้ทุนสนับสนุนระบบการประกันเงินกู้

ข้อตกลงและเงือ่ นไขสําหรับทุนสนับสนุ นระดับภาค และทุนสนับสนุ นระดับโลกของมูลนิธโิ รตารี (เริม่ ใช้พฤษภาคม 2014)
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