Ágæti Lionsfélagi

Styrkur til umhverfisverkefnis
Við vonum að þú hafðir notið þess að taka þátt í fyrsta „Netþingi Lions í Evrópu“ (European Lions Virtual
Symposium - ELVS) þann 3. október s.l. Á þinginu var lögð áhersla á að fræða og hvetja Lions og Leos í
Evrópu. Nú er kominn tími til að halda áfram og koma allri þessari þekkingu í framkvæmd.
Ef þú hefur hlustað á aðalfyrirlesara okkar, Dr. Antje Boetius, hefur þú tekið eftir að hún sagði, að ekki væri
of seint að bregðast við og hlúa að umhverfi okkar. Lions og Leo um alla Evrópu sinna vel og eru mjög
skapandi í þjónustuverkefnum almennt og sérstaklega í verkefnum fyrir umhverfið.
Þess vegna stofnuðum við til sérstakrar áskorunar um „Evrópsk Umhverfisverkefni“ og hvöttum Lionsog Leóklúbba í Evrópu að þróa ný sjálfbær umhverfisverkefni í sínum samfélögum. Þökk sé mörgum
frjálsum framlögum Lionsfélaga, að við gátum stofnað sjóð sem veitir styrki til þessara verkefna.
Alþjóðleg matsnefnd fer yfir umsóknir og sér til þess að þær uppfylli kröfur um þessa styrki.
Meðfylgjandi er umsóknareyðublað fyrir styrk til umhverfisverkefnis og upplýsingar um kröfur.
Frestur til að sækja um er til 31. desember 2020.
Við biðjum þig vinsamlega að dreifa þessum upplýsingum til Lionsklúbba á þínu svæði.
Við þökkum samvinnu.

Við leggjum lið

Fjármálanefnd ELVS:

PCC Peter Brandenburg (fyrrverandi fjölumdæmisstjóri)
PID Regina Risken (fyrrverandi alþjóðastjórnarmaður)
PID William Galligani (fyrrverandi alþjóðastjórnarmaður)
ID Heimo Potinkara (alþjóðastjórnarmaður)

____________________

_____________________

IPIP Guðrún Yngvadóttir
Formaður LCIF
Formaður LRPCE, Langtímastefnumótunarnefndar Evrópu

PID Sandro Castellana
Stjórnarmaður í LCIF
Formaður undirbúninganefndar
European Lions Virtual Symposium

Styrkur til Umhverfisverkefna Lions Evrópu 2020,

til að styðja umhverfisverkefni sem eru þróuð og framkvæmd af Lions- og Leoklúbbum
í Evrópu, er nú fáanlegur og laus til umsóknar.
Hægt er að nota styrkinn til að standa straum af kostnaði við skipulagningu
verkefnisins. Það getur falið í sér m.a. kaup á efni og búnaði sem þarf til að
framkvæma verkefnið. Það getur einnig falið í sér sanngjarnan rekstrarkostnað
ef þörf er á, t.d. leigu, aðstöðu, flutningskostnaði, kynningu á verkefninu, veitingum,
undirbúning fyrir kynningarviðburð, fræðslu og þjálfun.
Hægt er að sækja um styrk til verkefnis sem fleiri klúbbar standa að, innan leyfilegs
hámarksupphæðar (500 Evrur).

Umsóknarkröfur:
1. Hægt að veita allt að 500 Evra styrki til verkefna sem uppfylla skilyrðin.
2. Klúbbar þurfa að vera skuldlausir við LCI (alþjóðagjöld) til að taka þátt.
3. Umsóknum skal skilað til ELVS (European Lions Virtual Symposium)
fyrir 31. desember 2020.
4. Hver klúbbur getur aðeins sent inn eina umsókn.
5. Ein umsókn getur verið fyrir verkefni, sem nokkrir klúbbar standa að saman.
6. Ekki þarf að leggja fram samsvarandi fjármagn, en þau verkefni sem hafa
útvegað aukafjármagn til verkefnisins njóta forgangs.
7. Lions- og Leóklúbbar hafa þrjá mánuði til að ljúka verkefninu.
8. Skýrslu um niðurstöður verkefnisins þarf að skila til ELVS innan 30 daga frá
verklokum. Allan kostnað sem er greiddur með ELVS styrkjum þarf að vera
hægt að staðfesta með kvittunum. Klúbburinn geymir allar kvittanir, en leggur
þær fram ef matsnefnd ELVS fer er fram á það. Formaður klúbbsins ber ábyrgð.
9. Fjöldi styrkja sem unnt er veita, takmarkast aðeins af þeirri heildarupphæð sem
evrópskir Lionsfélagar lögðu í þennan sjóð, við skráningu á ELVS.

10. Matsnefnd ELVS mun fara yfir umsóknirnar og koma með tillögur
um styrkveitingar, sem síðan þurfa samþykki formanns LCIF. Markmiðið er,
að tryggja að styrkir séu veittir til verkefna frá sem flestum Evrópulöndum.
11. Styrkirnir eru aðeins í boði fyrir ný verkefni, sem ekki eru hafin.

Matsnefnd
ID Heimo Potinkara
PID Sandro Castellana
PCC Peter Brandenburg
PID Regina Risken
PID William Galligani

Vinsamlegast notaðu meðfylgjandi umsóknareyðublað og sendu til
lionsenvironment2020@gmail.com
fyrir 31. desember 2020
Í umsókninni þarf að koma fram:

1. Heiti verkefnisins
2. Snýr verkefnið að umhverfinu? Stutt lýsing á verkefninu.
3. Vinsamlegast tilgreindu nafn klúbbs og númer klúbbs. Ef fleiri en einn klúbbur
tekur þátt, vinsamlegast tilgreindu nafn klúbbsins sem mun leiða verkefnið.
4. Hvenær og hvar mun verkefnið eiga sér stað.
5. Leggðu fram stutta kostnaðaráætlun.
6. Undirskrift klúbbformanns.

Application for The European Lions Environmental Grant 2020
Umsókn um styrk til umhverfisverkefnis Lions í Evrópu 2020.
Please fill in this form (please print) and sent to:
Vinsamlegast fylltu út umsóknareyðublaðið (með prentstöfum) og sendu til:

Jury (Matsnefnd) of the ELVS 2020
Email: lionsenvironment2020@gmail.com
__________________________________________________________________________
Project title (Heiti verkefnisins)
__________________________________________________________________________
Does the Project Focus on «Environment»?/ Short description of the Project
(Snýr verkefnið að «umhverfinu»? / Stutt lýsing á verkefninu)

__________________________________________________________________________
When and where will the Project take place (city, district, country)
(Hvenær og hvar mun verkefnið eiga sér stað (borg/sveitarfélag, svæði, land)

__________________________________________________________________________
Club name
Club number
District number
Nafn klúbbs

Númer klúbbs

Númer umdæmis

__________________________________________________________________________
Club President’s name
Nafn formanns klúbbsins

__________________________________________________________________________
Contact information:
Email
Phone number
Upplýsingar fyrir samskipti:

Netfang

Símanúmer

__________________________________________________________________________
Provide a brief project budget
Leggðu fram stutta kostnaðaráætlun

__________________________________________________________________________
Club President’s signature
Date
Undirskrift klúbbforseta

Dagsetning

__________________________________________________________________________

