
Piirin & klubin paikkakunnan apurahaohjelma (DCG) antaa uusia  
mahdollisuuksia lioneille tukea paikkakuntien humanitaarisia  
aktiviteetteja. DCG-rahoitusta myönnetään piireille ja klubeille niiden 
omista lahjoituksista säätiölle. Lisätietoja DCG-ohjelman vaatimuksista  
ja hakemusprosessista löytyy LCIF:n verkkosivulta. 

Tällä lomakkeella olevat tiedot ja ohjeet auttavat lioneita yhdistämään 
DCG-varat yhteiseen projektiin tai käyttämään DCG-varoja paikallisena 
vastaavana summana johonkin toiseen LCIF-apurahaohjelmaan.

Klubit voivat käyttää niiden omia DCG-varoja yksittäiseen projektiin.  
Vaihtoehtoisesti useat klubit voivat yhdessä toteuttaa projektin, jossa  
yhdistetään niiden kaikkien DCG-varat. 

Kun halutaan yhdistää usean klubin varat, prosessi on seuraavanlainen:

n Jokaisen klubin on ilmoitettava, että ne suostuvat varojen yhdistämiseen 
yhteen projektiin. Suostumus ilmoitetaan klubipresidentin allekirjoittamalla 
kirjeellä, jossa ilmoitetaan että he suostuvat siirtämään tietyn määrän varoja 
klubin DCG-tililtä piirille. Jokaisen klubin tulee myös lähettää kokouksen 
pöytäkirjan, jossa ilmaistaan suostumus varojen siirtämisestä piirille. 

n Piiri lähettää sen jälkeen DCG-hakemuksen, joka liittyy yksittäiseen  
projektiin, jossa käytetään klubien yhteisiä varoja. Klubien allekirjoittamat 
kirjeet ja pöytäkirjat liitetään DCG-hakemuksen mukaan. 

n Varat siirretään klubeilta piirille vain jos LCIF hyväksyy piirin  
DCG-hakemuksen.  

n Piiri tulee toimimaan apurahan saajana ja sillä on lopullinen vastuu  
apurahan hoitamisesta ja raportoimisesta. 

Miten yhdistää usean eri klubin DCG-varat 

Piirin & klubin DCG-ohjelman varojen käyttäminen toiseen LCIF:n 
apurahaohjelmaan osana paikallisia vastaavia varoja 
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- usean klubin varojen yhdistäminen
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Piireillä ja klubeilla on mahdollisuus käyttää niiden DCG-varoja osana paikallisia  
vastaavia varoja jonkin toisen LCIF-apurahaohjelman hakemuksessa. Vain piirit  
voivat hakea LCIF-apurahaa, johon vaaditaan paikallista vastaavaa rahoitusta. 

Kun DCG-varoja käytetään joko koko summana tai osittaisena summana  
vastaamaan paikallisrahoituksen vaatimusta toisessa LCIF-apurahahakemuksessa, 
prosessi on tämä: 

n Jokaisen klubin tulee ilmoittaa, että ne ovat hyväksyneet niiden DCG-varojen  
käyttämisen osana paikallisesti hankittuja vastaavia varoja toisessa LCIF- 
apurahahakemuksessa. Klubipresidentti allekirjoittaa kirjeen, joka hyväksytään 
sopimuksena. Tätä kautta klubi ilmoitta hyväksyvänsä varojen siirtämisen niiden 
DCG-tililta piirille. Jokaisen klubin tulee myös lähettää kokouksen pöytäkirja, jossa 
ilmaistaan suostumus varojen siirtämisestä omalle piirille. 

n Piiri hakee tämän jälkeen samanaikaisesti DCG-apurahaa ja toista LCIF-apurahaa, 
jossa käytetään joko kokonaan tai osittain DCG-varoja vastaamaan paikallisesti 
kerättäviä vastaavia varoja. Klubien allekirjoittamat kirjeet ja pöytäkirjat liitetään 
hakemusten mukaan.

n Jos LCIF hyväksyy toisen LCIF-apurahahakemuksen, myös DCG-rahoitus  
hyväksytään. DCG-varoja ei siirretä klubilta piirille ennen kuin molemmat  
apurahahakemukset on hyväksytty.

n Piiri voi myös käyttää joko osittain tai kokonaan sen DCG-varoja paikallisesti  
hankittuina vastaavina varoina toiseen LCIF-apurahahakemukseen noudattamalla 
tätä samaa prosessia. 

Miten käyttää DCG-varoja vastaamaan paikallista vastaavien varojen vaatimusta toisessa 
LCIF-apurahaohjelmassa 


