Meta Community Action
Grants Programvillkor
DESSA PROGRAMVILLKOR (”VILLKOR”) REGLERAR DIN MEDVERKAN
I MetaS COMMUNITY ACTION GRANTS PROGRAM Å DIN ORGANISATIONS
VÄGNAR. GENOM ATT SKICKA IN DIN ORGANISATIONS ANSÖKAN OM ANSLAG,
GODKÄNNER DU, Å DINA OCH DIN ORGANISATIONS VÄGNAR (SAMLAT
”DU”), DESSA VILLKOR.
OM NÅGOT AV DESSA VILLKOR INTE UPPFYLLS, KAN MEDVERKAN FÖRVERKAS,
INKLUSIVE MOTTAGANDE AV ANSLAG, OCH UTBETALT ANSLAG KAN BEHÖVA
BETALAS TILLBAKA TILL CAF AMERICA (SÅ SOM ANGES NEDAN), ALLT ENLIGT
PROGRAMENHETERNAS EGET GODTYCKE.
VAD ÄR Meta COMMUNITY ACTION GRANTS PROGRAM?
Meta Community Action Grants program (“Anslagsprogram”) stöds av Meta
Platforms Ireland Limited (tidigare Facebook Ireland Limited) (4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harber, Dublin 2, Ireland) (“Meta”) och administreras av
Charities Aid Foundation America. (“CAF America”) samt via plattformen
CyberGrants, LLC. (“CyberGrants”). (CAF America, CyberGrants och Meta
hädanefter gemensamt kallade “programenheter”). Efter granskning och
godkännande av dess styrelse kommer CAF America att hantera anslagsutdelning
(“Anslag”) enligt Metas rekommendation till godkända organisationer i utvalda
geografiska områden för att hjälpa dem att hantera viktiga lokala behov genom att
1) använda teknikens kraft till nytta för lokalsamhället, 2) skapa kontakt mellan
människor online eller i verkliga världen, 3) förbättra lokal utbildning inom
STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering and Math, “STEM”) (“Syfte med
anslag”). Var och en av programenheterna kommer att ha tillgång till den
information som skickas in i din ansökan och den kommer endast att användas i
enlighet med respektive parts sekretesspolicy.
Meta är ansvarig för datakontroll av inhämtad information i relation till
anslagsprogrammet medan CAF America och CyberGrants hanterar informationen å
Metas vägnar. Metas datapolicy hittar du här.
Villkoren i dataskyddsbilagan som är tillgänglig här måste följas under hantering av
personlig data i samband med anslagsprogrammet. Inom ramen för dataskydd anses
de som hanterar information inom programmet vara tjänsteleverantör och
handläggare.

VEM KAN ANSÖKA?
Organisationer som uppfyller följande krav är behöriga att ansöka till
Anslagsprogrammet:
● Organisationer med framtida projekt som ska utföras inom något av de
angivna områdena enligt information på den här sidan, och som uppfyller
någon eller flera av följande punkter:
o Hantera viktiga lokala behov genom att använda teknikens kraft till
lokalsamhällets nytta;
o Koppla samman människor online eller i verkliga livet;
o Förbättra lokal STEM-utbildning.
● Sökande måste vara en organisation som grundats i välgörenhetssyfte (utom
undantag angivna nedan) och vara registrerad och/eller erkänd som något av
följande i lokal jurisdiktion:
o En registrerad välgörenhetsorganisation så som det definieras av
USA:s Internal Revenue Service, vilket inbegriper
501(c)(3)-organisationer, offentliga skolor, offentliga enheter,
amerikanska städer och kommuner osv. å
o En registrerad ideell organisation i Danmark, i enlighet med stycke 8A
i danska ligningsloven, eller en offentlig enhet, vilket inbegriper
statligt styrda skolor, kommuner osv.
o En registrerad ideell organisation i Irland, i enlighet med stycke 2 i
Charities Act, 2009, eller en offentlig enhet, vilket inbegriper statligt
styrda skolor, kommuner osv.
o En registrerad allmännyttig ideell förening i Sverige eller en offentlig
enhet, vilket inbegriper statligt styrda skolor, kommuner osv.
● Ansökningar från en offentlig enhet, så som beskrivs ovan, ska ansöka genom
sin stiftelse eller ideella organisation, om sådan finns. Om sådan inte finns
kan offentliga enheter ansöka direkt. Vi önskar främst finansiera ideella
organisationer.
● Måste vara registrerad som ideell organisation vid datum för ansökan samt
under hela tiden anslaget används.
● Kvalificerade organisationer måste ha en egen Facebook-sida, personliga
sidor är inte godtagbara. Om du vill skapa en Facebook-sida för
organisationen innan du skickar in ansökan besök.
● Måste leverera ett projekt inom ett (1) av följande datacentersamhällen:
o Altoona, IA, USA: cities served by the Southeast Polk and
Bondurant-Farrar school districts, including Altoona, Pleasant Hill,
Runnells, Mitchellville, Bondurant and Farrar
o DeKalb, IL, USA: DeKalb County
o Eagle Mountain, UT, USA: Utah County
o Forest City, NC, USA: Rutherford, Cleveland, McDowell, Polk and
Henderson counties
o Fort Worth, TX, USA: Tarrant County
o Gallatin, TN, USA: Sumner County
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o Henrico, VA, USA: Henrico County
o Huntsville, AL, USA: Madison County
o Los Lunas, NM, USA: Valencia County
o New Albany, OH, USA: Franklin and Licking counties
o Papillion and Springfield, NE, USA: Sarpy County
o Prineville, OR, USA: Crook County
o Social Circle, GA, USA: Jasper, Morgan, Newton and Walton counties
o Clonee, Ireland: Meath County
o Odense, Denmark: Odense
o Luleå, Sweden: Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn
● Får INTE:
o Vara program eller projekt vars mål eller aktiviteter omfattar försök
att omvända/värva andra till en religion;
o Vara organisationer som rekryterar baserat på följande: kön,
civilstatus, familjestatus, sexuell läggning, religiös tro eller brist på
religiös tro, ålder, handikapp eller ras, inklusive nationalitet (eller
medlem i resandefolket);
o Vara organisationer som köper in varor och tjänster, boende eller
utbildning baserat på följande: kön, civilstatus, familjestatus, sexuell
läggning, religiös tro eller brist på religiös tro, ålder, handikapp eller
ras, inklusive nationalitet (eller medlem i resandefolket);
o Vara organisationer som marknadsför eller stöder specifika politiska
ideologier, doktriner, kandidater eller frågor;
o Vara vinstdrivande organisationer som tillåter utdelning av medel till
aktieägare eller liknande, genom utdelning, bonus och liknande;
o Vara en 501 (c) (4) i USA
o Göra ansökningar för fonder, minnesmärken, budgetunderskott
och/eller liknande aktiviteter;
o Vara på myndigheters bevakningslista online över förbjudna enheter
eller tjänster, hantera eller på annat vara associerad till individer på
sådana listor, eller stötta eller hjälpa sådana enheter eller individer på
sådana listor, eller som de vet eller tror stöttar terrorism;
o Skicka in ansökningar för bidrag eller priser i kontanter till enskilda;
o Ansöka om ytterligare anslag till en tredjepartsorganisation eller
enhet (skattesponsorer kan ansöka å en sponsrad organisations
vägnar).
o Ansöka om anläggningskostnader eller förbättringar av anläggningar,
annat än om ansökande organisation är något av följande:
▪ 501(C)(3) offentlig välgörenhetsorganisation (i USA)
▪ Allmän skola i USA
▪ Offentlig myndighet eller enhet (inklusive offentligt styrd skola
i Irland, Danmark och Sverige)
▪ Stad eller kommun, eller annan offentlig myndighet/enhet
o Utländska ideella enheter får inte inkludera anläggningskostnader i
sina ansökningar annat än om de faller under någon av de
organisationstyper som anges ovan.
2

Organisationer är begränsade till en (1) ansökan om anslag under anslagssperioden
(så som anges nedan), med undantag för skolor som kan ansöka om flera anslag
inom sina respektive organisationer.
● Vi uppmuntrar skolor och skoldistrikt att meddela ansvarig för
anslagsansökningar och samarbeta om möjligt, för att säkerställa att de mest
konkurrenskraftiga och genomförbara ansökningarna skickas in.
Som villkor för medverkan samtycker kvalificerade organisationer härmed till:
● Att läsa, fylla i, godkänna och underteckna ytterligare dokumentation som,
bland annat, ger information i skattesyfte och för juridisk efterlevnad och
styrker de krav och villkor som ingår i dessa villkor, i det fall man väljs till
möjlig mottagare av anslag; samt
● Att den fysiska person som fyller i ansökan till anslagsprogrammet är behörig
representant för den organisation som anges i ansökan.
HUR GÅR ANSÖKNINGSPROCESSEN TILL?
Behöriga organisationer i Sverige, Danmark, Irland och USA måste skicka in sin
kompletta ansökan mellan klockan 12.00 (lokal tid) den 12 september 2022 och
23.59 (lokal tid) den 21 oktober 2022 (”anslagsperioden”). För att ansöka måste en
behörig person som agerar på uppdrag av den behöriga organisationen besöka
anslagsprogramsidan, genom vilken du också tar dig vidare till ansökningsportalen.
Om du inte bifogar all den information som krävs kommer din ansökan inte att
beaktas.
HUR BESTÄMS MOTTAGARE AV ANSLAG?
Efter att ansökningsperioden har avslutats kommer
programenheternas urvalskommittéer att granska korrekt inlämnade ansökningar
och rekommendera utdelning av anslag till kvalificerade valbara organisationer. Vid
godkännande av CAF Americas styrelse kommer all anslagsutbetalning och
-rapportering att administreras av CAF America.
KRAV PÅ ANSÖKAN
Innehåll i ansökan måste uppfylla följande krav, så som bestäms av
programenheterna, efter eget godtycke:
● ansökningar måste vara sanningsenliga och korrekta;
● ansökningar får inte göra intrång i, missbruka eller bryta mot rättigheter från
tredje part, inklusive, utan begränsning till, rättighet till sekretess eller
offentlighet; och
● sökande får bara bifoga innehåll om personer eller enheter som
organisationen har alla nödvändiga behörigheter och tillstånd från, inklusive,
om tillämpligt, tillstånd från nämnda eller avbildade minderårigs förälder
eller vårdnadshavare. Du godkänner att förse programenheterna med
skriftlig bekräftelse och/eller dokumentation som styrker sådana tillstånd
och behörigheter vid anmodan.
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Du är ensam ansvarig för att följa alla tillämpliga federala, nationella, regionala,
delstatliga, territoriala och lokala lagar, regler eller regleringar i samband med
medverkan i anslagsprogrammet. Bevis på ansökan (såsom, ej begränsat till, en
skärmdump av din ansökan) utgör inte bevis på verkligt kvitto på inlämning för
detta anslagsprograms syfte. Ansökningar kommer inte att returneras och kan till
och med komma att förstöras efter anslagsperiodens slut. Spara en kopia av alla
delar av din ansökan. Ansökningar som är ofullständiga, oläsliga, förvanskade,
skadade, förstörda, ändrade, falska, borttappade, sena, felsända, förvrängda eller på
annat sätt inte uppfyller kraven i dessa villkor, kommer inte att godkännas utan
ogiltigförklaras.
VEM KAN TILLDELAS ANSLAG?
Alla kvalificerade ansökningar kommer att utvärderas utifrån om, och till vilken
grad, ansökningsinnehållet visar:
1. Ett engagemang i viktiga behov i lokalsamhället genom att hantera ett eller
flera av följande:
a. användning av teknikens kraft till lokalsamhällets nytta;
b. sammankoppling av människor online eller i verkliga livet;
c. förbättring av lokal STEM-utbildning.
2. Potentiell påverkan av anslaget på invånarna i de områden som är tillgängliga
för anslag, så som anges ovan.
3. Ett tydligt mål och plan för hur projektets påverkan kommer att utvärderas
efter slutförande.
4. Genomförbarheten för projektet: förklaring av organisationens kapacitet att
leverera anslagsarbetet.
5. Anslags-/projektdesign: tydlig definition av aktiviteter med tydlig koppling
till projektets mål.
Programenheterna kommer även att beakta geografisk plats och etableringens
längd. Programenheterna kommer att inhämta oberoende verifiering av
kvalificerade organisationers mål och aktiviteter, övrig finansiering samt andra
relevanta faktorer. Alla anslagsrekommendationer är avhängiga av att ansökande
kan verifieras samt godkänns av CAF Americas styrelse.
VAD SKALL ANSLAG ANVÄNDAS TILL?
● Bemöta viktiga samhällsbehov genom att utnyttja teknikens kraft till fördel
för samhället,
● koppla samman människor online eller i verkliga livet, eller
● förbättra lokal STEM-utbildning.
Anslaget måste användas direkt till och enbart till det Syfte med bidrag som angetts i
anslagsansökan och i övrigt i enlighet med ditt undertecknade anslagsavtal med CAF
America.
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NÄR MEDDELAS MOTTAGARNA?
Vid godkännande och verifiering avser CAF America att meddela potentiella
anslagsmottagare via den e-postadress som angetts i anslagsansökan (eller per
telefon vid behov) i slutet av mars 2023. Godkända anslagsmedel kommer att
överföras i slutet av mars 2023.
VILKA BEGRÄNSNINGAR FINNS FÖR ANVÄNDNING AV ANSLAG?
Som villkor för medverkan samtycker kvalificerade organisationer härmed till
följande, om de väljs ut till potentiell mottagare:
● Alla anslag administreras av CAF America och lyder under villkoren i CAF
Americas anslagsavtal, och kommer enbart att utfärdas efter godkännande av
CAF Americas VD och styrelse. Anslagsmedel måste användas i enlighet med
anslagsavtalet. Till alla anslag kommer ett kontrasignerat avtal med CAF
America att medfölja.
● De medel som delas ut ska användas inom ett år från det datum de erhålls.
● Projektet måste ha identifierbara mål som kan rapporteras offentligt. Vi
kräver att en årsrapport lämnas in där det framgår hur medlen används och
vilken effekt de har på lokalsamhället.
● All tillämplig beskattning (inklusive, men utan begränsning till, nationella,
federala, delstatliga, regionala, territoriala, prefekturala och/eller lokala
skatter), samt utgifter som uppstår vid mottagande eller användning av
anslag och som inte anges i dessa villkor så som de tillhandahålls som en del
av anslaget är enbart mottagarens ansvar, så långt är tillgängligt enligt
tillämplig lag.
● Att slutföra rapporter med information om hur anslag spenderades per år
och skicka in till CAF America så som anges. Rapportbegäranden och mallar
kommer att e-postas till anslagsmottagare före rapportdatum.
● Att programenheter kan använda tredjepartskällor för att granska, verifiera
och på annat sätt kontrollera identifieringsinformation, bankuppgifter,
samtycke, vilka personer som är i styrande ställning och
organisationspartner, och annan information gällande organisationen om den
väljs ut till potentiell anslagsmottagare och även efter att ha bekräftats som
anslagsmottagare, och organisationen samtycker till att underteckna
tillhörande dokumentation som begärt och inom den tidsram som begärs av
programenheterna.
● Alla organisationer som tar emot anslag samtycker till att skriva under
dokumentation utan ändring och medger att Meta får använda dess namn
och viss annan information, inklusive att eventuellt identifiera dess
representanter, i publicitets- och marknadsföringssyfte i alla typer av media,
om så begärs.
● Att tillgodose begäranden om besök före och efter anslag av CAF America och
Meta samt att underteckna tillhörande dokumentation så som begärs, inom
den tidsram som anges av programenheterna.
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● Att mottagande av anslag inte medför något särskilt erkännande, bekräftelse
eller upptagande av organisationen i någon av programenheterna.
● Att upprätthålla register med kvitton och utgifter i enlighet med CAF
Americas anslagsavtal och omgående göra bokföring och dokument
tillgängliga för CAF Americas granskning vid begäran.
Anslagsmedel får endast användas till det “Syfte med anslag” som anges i
mottagarens ansökan till anslagsprogram, så som det godkänts av CAF America och
som det regleras enligt anslagsavtal, och får INTE användas:
● direkt eller indirekt till att påverka lagstiftning, resultat av allmänna val eller
utföra registrering av väljare;
● till att förorsaka eller uppmuntra brott mot lag eller allmän ordning eller
orsaka olämpliga privata fördelar;
● till att utföra aktivitet som inte beskrivs i stycket om “Syfte med anslag” i
mottagarens ansökan; eller
● till att tillhandahålla undervisning, ersättning för medicinska utgifter eller
andra ekonomiska fördelar för donator, donators rådgivare eller medlem av
donators familj eller familj tillhörande rådgivare till donator.
Om mottagande organisation upplöses eller om mottagande organisation på annat
sätt inte kan använda anslaget enbart och direkt för syftet med anslaget och
kopplade aktiviteter, godkänner du att omgående returnera ej använda
anslagsmedel till CAF America.
Om någon del av anslaget används till annat syfte än det “Syfte med anslag” som
beskrivits i ansökan, eller på annat sätt strider mot anslagsavtalet, åtar du dig du att
omgående rätta till felet tills CAF America är nöjda. Om missbruket inte omgående
rättas till kan CAF America kräva att hela anslaget återlämnas och du samtycker
härmed till detta.
Alla anslag och intäkter som inte spenderas eller läggs på det syfte med anslag så
som det identifieras i ansökan, måste återföras till CAF America.
ALLMÄNNA REGLER
CAF America, förbehåller sig rätten att efter eget godtycke avbryta vidare
finansiering och vidta andra åtgärder de finner lämpliga om de inte är nöjda med
anslagets framgång, innehåll i skriftliga rapporter eller besök på plats.
Beslut, så som de fattas av behörig programenhet, är slutgiltiga i alla ärenden
gällande detta anslagsprogram, inklusive tolkning av dessa villkor och godkännande
eller avslag av anslagsansökande, oavsett tidpunkt.
Ansökande samtycker till att inte orsaka skada på eller avbrott i anslagsprogrammet
och/eller att förhindra andra från att delta i anslagsprogrammet. Programenheterna
förbehåller sig rätten att begränsa eller avbryta medverkan från IP-adress,
e-postadress eller domän, enhet, eller annat kännetecken eller identifierbar källa om
bedräglig eller skadlig medverkan misstänks, så som det beslutas av
6

programenheterna efter eget godtycke. Programenheterna förbehåller sig vidare
rätten att diskvalificera sökande som de anser har försökt manipulera eller hindra
administration, säkerhet, rättvisa eller korrekt utförande av detta anslagprogram.
ALLA FÖRSÖK ATT SKADA ONLINETJÄNST ELLER WEBBPLATS ELLER
UNDERMINERA RÄTTMÄTIGT UTFÖRANDE AV ANSLAGSPROGRAMMET KAN
BRYTA MOT STRAFFRÄTTSLIGA OCH CIVILRÄTTSLIGA LAGAR. OM SÅDANA
FÖRSÖK UTFÖRS KAN PROGRAMENHETERNA DISKVALIFICERA DEN DELTAGARE
ELLER SÖKANDE SOM UTFÖRT FÖRSÖKET OCH KAN BEGÄRA SKADESTÅND
ENLIGT VAD LAGEN MEDGER.
Om programenheterna beslutar, när som helst och efter eget godtycke, att en
anslagsmottagare är diskvalificerad, ej kvalificerad, eller att denne bryter mot dessa
villkor, förbehåller sig CAF America rätten att efter eget godtycke välja en alternativ
anslagsmottagare, även om den diskvalificerade mottagarens namn har visats eller
meddelats. Om anslagsprogrammet inte har kapacitet att utföras som planerat,
oavsett skäl, förbehåller sig programenheterna rätten att, efter eget godtycke,
avbryta, ändra eller upphäva anslagsprogrammet.
I det fall en påstådd eller verklig tvetydighet, diskrepans eller inkonsekvens mellan
information eller andra uttalanden som ingår i anslagsprogramskopplat material
och dessa villkor (inklusive påstådd diskrepans eller motsägelser inom dessa
villkor), kommer det att lösas av CAF America, efter deras godtycke. Ansökande
avstår från alla rättigheter att hävda tvetydigheter i anslagssprogram och dessa
villkor. Programenheters försummelse att, ellerbeslut att inte, genomföra krav enligt
dessa villkor skall inte innebära undantag av det eller andra villkor. Ogiltigheten
eller overkställbarheten av något av dessa villkor ska inte påverka giltigheten eller
verkställbarheten av andra villkor. I det fall ett villkor bedöms vara ogiltigt eller
olagligt, eller på annat sätt omöjligt att verkställa, kommer dessa villkor i övrigt att
kvarstå och tolkas i enlighet med villkoren som om de ogiltiga eller olagliga villkoren
inte ingick i dessa villkor.
ANSVARSBEGRÄNSNING
ALLA MEDVERKANDE ORGANISATIONER OCH ALLA DERAS AGENTER OCH
REPRESENTANTER GODKÄNNER ATT FRISKRIVA OCH HÅLLA
PROGRAMENHETERNA SKADSTÅNDSLÖSA, och deras moder- och dotterbolag,
tillknutna bolag, divisioner, franchiseföretag, representanter, konsulter,
underleverantörer, leverantörer, distributörer, juridiska rådgivare, personer inom
reklam, PR, marknadsföring, utförande och marknadsförande agenturer
(gemensamt kallade ”friskrivna parter”) FRÅN ALLT SKADESTÅNDSANSVAR
KOPPLAT TILL MEDVERKAN I DETTA ANSLAGSPROGRAM, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, SKADOR ELLER FÖRLUSTER AV NÅGOT SLAG SOM UPPKOMMIT I
SAMBAND MED BRUK, GODKÄNNANDE, INNEHAV, MISSBRUK ELLER TILLDELNING
AV ANSLAG, ELLER VID FÖRBEREDELSE INFÖR, MEDVERKAN I OCH/ELLER RESA
TILL ELLER FRÅN ANSLAGS- ELLER ANSLAGSPROGRAMSRELATERAD AKTIVITET.
RESPEKTIVE MOTTAGARE AV ANSLAG SAMTYCKER TILL ATT ANSLAGET
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TILLDELAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER, VARKEN UNDERFÖRSTÅDDA
ELLER UTTRYCKTA, i FAKTA ELLER ENLIGT LAG, VARE SIG NU KÄNT ELLER SOM
UPPKOMMER FRAMÖVER
, GÄLLANDE DESS ANVÄNDNING ELLER UTNYTTJANDE.
GENOM ATT MEDVERKA I DETTA ANSLAGSPROGRAM FÖRSTÅR DU ATT DU KAN
KOMMA ATT AVSÄGA DIG RÄTTIGHETER GÄLLANDE KRAV SOM VID DENNA
TIDPUNKT ÄR OKÄNDA ELLER OVÄNTADE, OCH I ENLIGHET MED SÅDANT
AVSÄGANDE MEDGER DU ATT DU HAR LÄST OCH FÖRSTÅTT, OCH HÄRMED
UTTRYCKLIGEN AVSÄGER DIG, FÖRMÅNERNA I STYCKE 1542 I AMERIKANSKA
CIVIL CODE FÖR KALIFORNIEN, USA, OCH LIKNANDE LAG I ANDRA
JURISDIKTIONER, SOM ANGER SÅ SOM FÖLJER: ”EN ALLMÄN FRISKRIVNING
GÄLLER INTE KRAV SOM FORDRINGSÄGAREN INTE KÄNNER TILL ELLER ANAR
FINNS TILL I HANS ELLER HENNES FAVÖR VID TIDEN FÖR FRISKRIVNINGEN, SOM,
OM KÄNT AV HONOM ELLER HENNE, MATERIELLT SKULLE HA PÅVERKAT HANS
ELLER HENNES UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN ELLER FRISKRIVEN PART.”
FORCE MAJEURE
Utan att på något sätt begränsa de andra stadgarna i villkoren klargörs härmed att
programenheterna, gentemot ansökande part eller representant för ansökande part,
inte ansvarar för någon försening eller misslyckande att utföra sina åtaganden
nedan ifall någon av programenheternas funktioner eller aktiviteter blir påverkade
av något utanför uteslutande och rimlig kontroll av den tillämpade programenheten
(så bestämd vid eget gottfinnande) inklusive men inte begränsat till oväntade eller
oförutsedda händelser, utrustningsfel, hotad eller faktisk terrorhandlig, luftangrepp,
handling av allmän fiende, krig (förklarat eller ej), civila störningar, uppror, upplopp,
epidemi, pandemi, brand, explosion, jordbävning, översvämning, orkan, ovanligt
svåra väderförhållanden, elavbrott, embargo, arbetstvist eller strejk (oavsett laglig
eller olaglig), brist på arbetskraft eller material, transportavbrott av något slag,
avmattning av arbetstakt, lag, regel, reglering, handling, ordning eller begäran
antagen av någon statlig eller halvstatlig enhet (oavsett om en sådan statlig handling
visar sig vara ogiltig), eller någon annan orsak, oavsett om det specifikt nämns ovan.
FRISKRIVNING
Personal, tjänstemän, chefer, medlemmar, ansvariga, agenter eller representanter för
friskrivna parter är inte ansvariga för och/eller skadeståndsskyldiga för något av
följande, oavsett om det beror på friskriven part, ansökande eller mänskligt fel
(utom det fall då något av följande sker inom programenheternas rimliga kontroll,
om tillämplig lag i din juridiska hemvist anger att skadestånd i sådant fall inte kan
undantas enligt lagen): all förlorad, sen, ofrankerad, ofullständig, oläslig, oförståelig,
skadad eller feladresserad e-post, post eller anslagsprogramsrelaterad
korrespondens eller material; alla eventuella fel, utelämnande, avbrott, fel eller
försening i överförande eller kommunikation; virus eller tekniska eller mekaniska
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fel; avbrutna eller ej tillgängliga telefon-, mobil-, kabel- eller satellitsystem; fel,
skrivfel eller feltryck i dessa villkor, i anslagsprogramsrelaterad reklam eller annat
material; brister i elektronisk utrustning, datormaskinvara eller -programvara;
förlorad eller otillgänglig nätverksuppkoppling eller misslyckad, felaktig,
ofullständig, inkorrekt, förvrängd eller försenad elektronisk kommunikation;
tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid administration av
anslagsprogrammet eller bearbetning av ansökningar; eller eventuell skada på
personer eller egendom som kan orsakas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, på
ansökandes medverkan i anslagsprogrammet. Utan att inskränka andra villkor i
dessa villkor är ingen friskriven part ansvarig eller skadeståndsskyldig för
personskada eller skada på egendom för ansökande eller tredje part baserat på
användning av sådan part av det ansökningsinnehåll som gjorts tillgängligt som en
del av detta anslagsprogram. Friskrivna parter är inte ansvariga för elektronisk
kommunikation som inte går att leverera på grund av någon form av aktiv eller
passiv filtrering av något slag, eller för bristande utrymme i en persons e-postkonto
eller röstbrevlåda för att ta emot e-post eller röstmeddelanden. Friskrivna parter är
inte ansvariga, och kan komma att diskvalificera ansökande, om kontaktuppgifter
som tillhandahålls av ansökande inte fungerar eller ändras utan föregående skriftligt
meddelade till båda programenheter. Utan begränsning av andra villkor i dessa
villkor, är friskrivna parter inte ansvariga eller skadeståndsskyldiga gentemot
ansökande (eller annan person som går via sådan ansökande) för någon som helst
oförmåga att fortsätta med anslagsprogrammet vid någon tidpunkt eller
misslyckande att tillhandahålla anslag eller någon del därav, i det fall någon av
anslagsprogramsaktiviteterna eller någon av programenheternas drift eller
aktiviteter påverkas, så som avgörs av programenheter, av någon orsak eller
händelse bortom rimlig kontroll för tillämplig friskriven part (så som bestäms av
friskrivna parter efter eget gottfinnande).
TVIST/TILLÄMPLIG LAG
Utom där så inte medges enligt lagen, skall alla eventuella tvister, krav och åtgärder
mellan ansökande eller anslagsmottagare och friskriven part som uppstår av eller är
kopplat till dessa villkor lösas individuellt, utan grupptalan eller juridisk åtgärd från
grupp. Vidare, vid sådan tvist, skall under inga omständigheter en ansökande tillåtas
eller anses vara berättigad till erkännande för, och avstår härmed all rätt att hävda
straffskadestånd, skadestånd för vidlådande utgifter eller följdutgifter, eller annat
skadestånd, inklusive advokatkostnader, annat än den ansökandes verkliga utgifter
(om sådana finnes), som inte skall överstiga tio euro (€10) och alla ansökande
avstår vidare alla rättigheter att förmera eller höja skadestånd.
Eventuella tvister som uppstår under dessa villkor eller kopplat till dessa villkor
(vare sig det gäller kontraktsbrott, kränkande uppförande eller annat) skall regleras
av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan beaktande av lagar eller regler som
anger att annan jurisdiktion ska gälla. Eventuella juridiska åtgärder, åtal eller
processer kopplade till dessa villkor (vare sig det gäller kontraktsbrott, kränkande
uppförande eller annat) skall enbart framföras i de delstatliga eller federala
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domstolar som är belägna i, eller har jurisdiktion över, San Mateo County,
Kalifornien, USA, och alla ansökande accepterar och skall följa de jurisdiktioner hos
dessa domstolar när det gäller juridiska åtgärder, åtal eller processer som uppstår av
eller kopplat till detta anslagsprogram.
Eventuell tvist som uppstår av anslaget lyder också under det anslagsavtal som
undertecknats av ansökande för CAF America. I det fall något av anslagsavtalets
villkor står i motsats till dessa villkor kommer villkoren i anslagsavtalet åsidosätta
dessa villkor.
Eventuella frågor gällande anslagsprogrammet kan ställas till loren@cafamerica.org.
.
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