Internetfonden Avtalsvillkor 2016
Mellan Stiftelsen för internetinfrastruktur, 802405-0190 (”Stiftelsen”) och Uppdragstagaren, (nedan gemensamt
”Parterna”), har denna dag kommit överens om följande:
BILAGA 1 - VILLKOR FÖR UPPDRAG OM FORSKNINGSINSATSER
1 BAKGRUND
Stiftelsen verkar för utvecklingen av internet och användandet av internet i Sverige, bl.a. genom Stiftelsens
Internetfond som stödjer internetutvecklingen genom att finansiera fristående projekt.
Stiftelsen har överenskommit med Uppdragstagaren om utförandet av Projektet. Parterna är överens om att
nedan angivna bestämmelser skall reglera Projektet.
2 UPPDRAGSTAGARENS ÅTAGANDEN
Uppdragstagaren förbinder sig att genomföra Projektet under projektperioden och i enlighet med Avtalet.
Uppdragstagaren ansvarar för att inhämta erforderliga tillstånd för sin verksamhet samt för att lagar och regler
efterlevs, som t.ex. upphovsrättslagen och personuppgiftslagen.
Uppdragstagaren åtar sig att medverka i de PR-sammanhang Stiftelsen begär inom ramen för projektperioden.
3 PROJEKTRESULTATET
Projektresultatet är Uppdragstagarens egendom och Stiftelsen skall omnämnas i projektresultatet. Projektresultat
skall tillgängliggöras för allmänheten som öppet innehåll eller öppen källkod.
Projektresultatet skall tillhandahållas till allmänheten på internet under en i avtalet specificerad öppen licens.
Stiftelsen erhåller en evig nyttjanderätt till projektresultatet, innebärande bl.a. en rätt att använda
projektresultatet i sin egen verksamhet, rätt att sprida projektresultatet via webben, på föredrag eller i andra
sammanhang där Stiftelsen informerar om sin verksamhet. Uppräkningen är inte uttömmande. Stiftelsen har dock
inget åtagande för förvaltning av projektresultatet.
4 RAPPORTERING
4.1 Projektrapportering
Uppdragstagaren skall upprätta och till Stiftelsen inge projektrapportering enligt punkt
4.1-4.3. Projektrapportering utförs i Internetfondens projektportal.
Uppdragstagaren är skyldig att omgående meddela Stiftelsen om alla eventuella ändringar i Projektet genom att
sända e-post till Stiftelsens kontaktperson, och med kopia till internetfonden@iis.se.
4.2 Månadsrapportering
Om inte annat överenskommits mellan parterna under Projektets gång skall Uppdragstagaren till Stiftelsen inge
rapporter månadsvis under hela projektperioden. Rapporten skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 7:e
nästkommande månad.
Projektuppföljning sker genom månadsrapporteringen. För det fall större avvikelser föreligger
skall Stiftelsen kallas till projektuppföljningsmöte.
4.3 Slutrapport
En skriftlig slutrapport skall göras av Uppdragstagaren och sändas till Stiftelsen tillsammans med slutfaktura,
senast 30 dagar efter det att Projektet har avslutats.
4.4 Projektutvärdering
Uppdragstagaren och Stiftelsen gör en gemensam utvärdering av Projektet och projektresultatet, inom 24-36
månader efter Projektet avslutats.

5 ERSÄTTNING OCH BETALNING
5.1 Ersättning
Uppdragstagaren beviljas ett belopp för genomförande av Projektet och därtill hörande Projektresultat enligt
Avtalet.
Inga övriga kostnader utöver beviljat belopp ersätts av Stiftelsen.
5.2 Fakturering
Fakturor skall sändas per e-post till Stiftelsens kontaktperson, och med kopia till internetfonden@iis.se. Fakturan
skall ställas till Stiftelsen för internetinfrastruktur, Internetfonden, Box 7399, 103 91 Stockholm.
Fakturan skall vara märkt Internetfonden och innehålla posten ”Enligt avtal”.
Redovisning av i förväg överenskomna kostnader och utlägg skall bifogas slutfaktura, se punkt 4.3. Utlägg skall
styrkas genom kvitton.
Stiftelsen har rätt att begära in utdrag ur bokföringen och få kopior på verifikationer för att kontrollera att
projektmedlen använts i enlighet med Avtalet.
Slutfaktura godkänns först när slutrapport inkommit till Stiftelsen, se punkt 4.3.
5.3 Innehållande av betalning
För det fall Uppdragstagaren underlåter att upprätta och tillställa Stiftelsen projektrapportering i enlighet vad
som anges i punkt 4 förbehåller Stiftelsen sig rätten att innehålla utbetalning av ersättning till Uppdragstagaren
till dess rapportering sker.
För det fall Uppdragstagaren ej uppnått överenskomna leverabler och/eller projektresultat förbehåller
sig Stiftelsen rätten att innehålla utbetalning av ersättning till Uppdragstagaren till dess leverabler och/eller
projektresultatet är uppnått.
5.4 Återbetalning
För det fall Uppdragstagaren i allt väsentligt avviker från vad Parterna överenskommit i Avtalet eller inte
tillställer Stiftelsen rapporter i enlighet med punkt 4 ovan äger Stiftelsen rätt att återkräva hela eller delar av den
utbetalda ersättningen.
För det fall Uppdragstagaren bedömer att Uppdragstagaren inte helt eller delvis kan fullfölja vad som angivits i
Avtalet skall Uppdragstagaren omedelbart underrätta Stiftelsen härom. Stiftelsen äger i sådant fall rätt att
återkräva hela eller delar av den utbetalda ersättningen.
6 OMEDELBART UPPHÖRANDE
Avtalet kan sägas upp till omedelbart upphörande enligt följande:
(a) Vardera parten äger rätt att säga upp Avtalet till upphörande om den andra parten väsentligen bryter mot
sina åtaganden enligt detta avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan om rättelse har vidtagit åtgärder
för att undanröja avtalsbrottet.
(b) Vardera parten äger säga upp Avtalet till upphörande om motparten försatts i konkurs, inleder
ackordsförhandlingar eller eljest är på obestånd.
För det fall Uppdragstagaren bedömer att Uppdragstagaren riskerar försättas i konkurs, inleda
ackordsförhandlingar eller eljest hamna på obestånd skall Uppdragstagaren omedelbart
underrätta Stiftelsen härom.
Meddelanden skall sändas med e-post och skall anses mottagits när meddelandet har levererats till mottagarens
e-postserver.

