Programvilkår for Facebook Community
Action Grant Programmer Terms
DISSE PROGRAMVILKÅR ("VILKÅR") VEDRØRER DIN DELTAGELSE
I FACEBOOK COMMUNITY ACTION GRANTS PROGRAM PÅ VEGNE AF DIN
ORGANISATION. VED AT SENDE DIN ORGANISATIONS ANSØGNING OM
TILSKUD ACCEPTERER DU PÅ VEGNE AF DIG SELV OG
DIN ORGANISATION (SAMLET "DIG") DISSE VILKÅR.
VED MISLIGHOLDELSE AF DISSE VILKÅR BORTFALDER DIN RET TIL AT
DELTAGE, HERUNDER MODTAGE TILSKUD. DU KAN ENDVIDERE BLIVE
BEDT OM AT TILBAGEBETALE TILSKUD TIL CAF AMERICA (I HENHOLD TIL
NEDENSTÅENDE DEFINITION) EFTER PROGRAMENHEDERNES SKØN.
HVAD ER FACEBOOK COMMUNITY ACTION GRANTS PROGRAM?
Facebook Community Action Grants program (“Tilskudsprogram") støttes af
Facebook Ireland (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harber, Dublin 2, Ireland)
(“Facebook"), via Charities Aid Foundation America ("CAF America") via
CyberGrants, LLC. (“CyberGrants”) platformen. I disse vilkår omtales CAF
America, CyberGrants og Facebook som ("Programenheder"). Efter
bestyrelsens gennemgang og godkendelse af ansøgninger administrerer CAF
America tildelingen af tilskud (“Tilskud"), efter Facebooks anbefaling, til
godkendte organisationer i bestemte geografiske områder med henblik på at
hjælpe dem med at adressere kritiske behov i lokalområdet ved at 1) udnytte
teknologi til gavn for lokalområdet, 2) skabe forbindelse mellem mennesker – oneller offline eller 3) styrke lokal uddannelse inden for videnskab, ingeniørvidenskab
samt teknik og matematik ("STEM") (“Tilskudsformål"). Programenhederne har
adgang til oplysningerne i din ansøgning. Facebook vil være ansvarlig for de
informationer, som indsamles i forbindelse med Community Action Grant
programmet, og CAF America og Cybergrants vil behandle oplysningerne på
Facebooks vegne. Facebooks politik kan findes her.

HVEM KAN ANSØGE?
Organisationer, der opfylder følgende krav, kan ansøge om tilskud under
tilskudsprogrammet:

● Organisationer, som har forestående projekter der imødekommer et eller
flere af følgende behov:opfylder et eller flere inden for de i ansøgningen
definerede områder
● Organisationer, der har står over for at skulle levere nye projekter inden for
de i den tilknyttede ansøgning definerede områder, som opfylder ét eller
flere af følgende behov:
o Adresserer kritiske behov i lokalområdet gennem udnyttelse af
teknologi til gavn for lokalområdet;
o Skaber forbindelse mellem mennesker – on- eller offline; eller
o Styrker lokale STEM-uddannelser og aktiviteter.
● Ansøgeren skal være en organisation etableret til velgørende formål (med
nedenstående undtagelser), som er registreret og/eller anerkendt som en
af følgende i organisationens lokale retskreds:
o En registreret velgørenhedsorganisation i henhold til de
amerikanske skattemyndigheders (IRS) definition, herunder § 501,
stk. c, litra 3, om offentlige velgørenhedsorganisationer, offentlige
skoler, offentlige myndigheder, amerikanske byer og kommuner mv.
o En registreret nonprofitorganisation (frivillig organisation) i Danmark
i overensstemmelse med ligningslovens § 8A eller en offentlig
institution, herunder statsstyrede skoler, kommuner mv.
o En registreret nonprofitorganisation i Irland i overenstemmelse med
§ 2 i den irske Charities Act af 2009 (undtagen organisationer som
alene arbejder for et religiøst formål) en virksomhed som påviseligt
arbejder under begrænsede omstændigheder under den irske
Company Limited by Guarantee (som beskrevet i Companies Act of
2014)eller en offentlig myndighed, herunder statsstyrede/offentlige
skoler, kommuner mv.
o En registreret nonprofitorganisation (allmännyttig ideell förening) i
Sverige eller en offentlig institution herunder statsstyrede skoler,
kommuner mv.
● Ansøgere, som kan kategoriseres som offentlige institution henhold til
ovenstående beskrivelse, skal ansøge via deres fond eller tilknyttede
nonprofitorganisation, hvis en sådan fond eller nonprofitorganisation
eksisterer. I modsat fald kan offentlige institutioner ansøge direkte. Vi
finansierer fortrinsvis nonprofitorganisationer.
● Ansøgere skal være registreret i CVR-registret fra ansøgningsdatoen og i
hele den periode, hvor der ydes tilskud.
● Tilskudsberettigede organisationer skal have en Facebook-side for
virksomheder. Der kan ikke ansøges med private profiler. Læs, hvordan du
opretter en Facebook-side for din organisation, inden du sender din
ansøgning: facebook.com/pages/create.php.
● Skal levere et projekt inden for ét af følgende datacenterområder:
o Prineville, OR, (USA)

o Los Lunas, NM, (USA)
o Eagle Mountain, UT (USA)
o Fort Worth, TX, (USA)
o Papillion, NE, (USA)
o Altoona, IA, (USA)
o Forest City, NC, (USA)
o Newton County, GA (USA)
o Huntsville, AL (USA)
o New Albany, OH, (USA)
o Henrico County, VA (USA)
o Luleå, Älvsbyn, Piteå, Kalix, or Boden, Sverige
o Clonee, Ireland
o Odense, Danmark
● Må IKKE:
o Være programmer og/eller projekter, der udelukkende drives med
religiøse formål eller med henblik på at hverve nye medlemmer;
o Diskriminere i beskæftigelsesmæssige sammenhænge baseret på
følgende: Køn, civilstand, familiestatus, seksuel orientering, religiøs
overbevisning eller manglende tro, alder, handicap og race,
herunder nationalitet (eller medlemskab af Irish Travellers'
Movement);
o Diskriminere i forbindelse med levering af produkter og ydelser,
indkvartering og uddannelse på baggrund af ét eller flere af følgende
forhold: Køn, civilstand, familiestatus, seksuel orientering, religiøs
overbevisning eller manglende tro, alder, handicap og race,
herunder nationalitet (eller medlemskab af Irish Travellers'
Movement);
o Fremme eller støtte konkrete politiske ideologier, doktriner,
kandidater eller emner;
o Være en virksomhed, der drives med gevinst for øje og tillader
individuelle fordele for medlemmer, aktionærer o. lign. i form af fx
udbytte og bonusser;
o Være en 501 (c) (4) i U.S.A.
o Indsende ansøgninger om tilskud eller andre aktiviteter i relation til
donationer, mindesmærker, budgetunderskud og/eller lignende
aktiviteter;
o Befinde sig på offentlige webbaserede overvågningslister over
enheder, der er underlagt forbud, som beskæftiger, har kontakt med
eller på anden vis er i berøring med enkeltpersoner på sådanne
lister, herunder hjælpe eller støtte enheder eller personer på
sådanne lister, hvor organisationen har kendskab til eller mistanke
om, at den pågældende enhed eller enkeltperson støtter terrorisme;

o Indsende ansøgninger om kontante tilskud eller kontantpræmier til
enkeltpersoner;
o Indsende ansøgninger om ekstratilskud til tredjepartsorganisationer
eller -enheder (finansielle sponsorer kan ansøge på vegne af en
sponsoreret organisation, hvis sponsoren er registreret som
nonprofitorganisation i sit hjemland);
o Indsende ansøgninger om tilskud til kapitalomkostninger eller
kapitalforbedringer, medmindre den organisation, der ansøger, er
en af følgende:
▪ § 501, stk. c, litra 3 om offentlig velgørenhed (USA)
▪ Amerikanske offentlige skoler
▪ Offentlige institutioner eller myndigheder (herunder
statsstyrede skoler i Irland, Danmark og Sverige)
▪ Byer,
kommuner
eller
andre
offentlige
institutioner/myndigheder
o Udenlandske
nonprofitorganisationer
må
ikke
medtage
kapitalomkostninger i deres ansøgning, medmindre de kan
kategoriseres under én af de ovenfor anførte organisationstyper.
Organisationer kan kun sende én ansøgning pr. tilskudsperiode (i henhold til
nedenstående definition), medmindre ansøgeren er en skole, i hvilket tilfælde der
kan ansøges om flere tilskud inden for samme organisation.
● Vi anbefaler, at skoler og skoledistrikter informerer skolelederen om de
projekter de ønsker at søge tilskud til til, og i videst muligt omfang
samarbejder for at sikre, at det er de mest konkurrencedygtige ansøgninger
og de projekter der har bedst mulighed for at blive gennemført, der
indsendes.
Som en betingelse for at ansøge og modtage eventuelt tilskud accepterer
tilskudsberettigede organisationer hermed:
● At læse, udfylde, acceptere og underskrive yderligere dokumentation,
herunder bl.a. udlevere oplysninger for at sikre overholdelse af skatte- og
lovmæssige forpligtelser, og bekræfte krav og betingelser i disse vilkår,
såfremt de udvælges som potentielle tilskudsmodtagere; og
● At den fysiske person, der udfylder ansøgningen til Tilskudsprogrammet,
er en bemyndiget repræsentant i den organisation, der er anført i
ansøgningen.
HVORDAN FOREGÅR ANSØGNINGSPROCESSEN?
Støtteberettigede organisationer kan indsende deres ansøgning fra kl. 12.00 d. 6.
september 2021. Ansøgningsrunden for tilskud til projekter i 2021 gennemføres
med ansøgningsfrist d. 15. oktober 2021 kl. 23.59 (“Grant Cycle”). Ansøgningen
underskrives af en person, der er bemyndiget til at indgå juridisk bindende og

forpligtende aftale på vegne af ansøgerorganisationen. Du skal udfylde den
elektroniske ansøgningsblanket og vedhæfte relevante dokumenter om
organisationen og organisationens programmer samt personlige oplysninger
såsom for- og efternavn, telefonnummer og e-mailadresse på den person, der
sender ansøgningen på vegne af organisationen ("Ansøgerindhold"). Din
ansøgning vil ikke komme i betragtning, hvis du udelader nogle af de obligatoriske
oplysninger om organisationen og organisationens programmer samt personlige
oplysninger såsom for- og efternavn, telefonnummer og e-mailadresse på den
person, der sender ansøgningen på vegne af organisationen.
HVORDAN VIL DET BLIVE BESLUTTET, HVEM DER SKAL MODTAGE
TILSKUD?
Efter ansøgningsfristen, evaluerer Programenhedernes udvælgelses- og
compliance-komitéer de korrekt indsendte ansøgninger, hvorefter de anbefaler,
hvilke kvalificerede støtteberettigede organisationer, der skal bevilges tilskud.
Efter godkendelse fra CAF Americas bestyrelse vil alle tilskudsbetalinger og
rapportering blive administreret af CAF America på anbefaling af Facebook.
ANSØGNINGSKRAV
Ansøgerens indhold skal opfylde følgende krav efter Programenhedernes skøn:
● Ansøgninger skal være sandfærdige og nøjagtige;
● Ansøgninger må ikke krænke, være ukorrekte eller overtræde tredjeparts
rettigheder, herunder, uden begrænsning, rettigheder som vedrører
privatlivets fred eller offentliggørelse; og
● Ansøgere må kun inkludere indhold om personer eller enheder, hvis
organisationen har alle de påkrævede tilladelser og rettigheder, herunder,
hvis relevant, tilladelse fra en forælder eller værge til eventuelle mindreårige
personer, som er nævnt eller figurerer i ansøgningen. Du accepterer, at du
efter anmodning skal fremvise skriftlig dokumentation og/eller
dokumentation til Programenhederne, der dokumenterer sådanne
tilladelser og rettigheder.
Du er personligt ansvarlig for at overholde alle lokale og nationale love og regler i
forbindelse med din deltagelse i Tilskudsprogrammet. Dokumentation for
ansøgninger (herunder uden begrænsning skærmbilleder af din ansøgning) udgør
ikke et bevis for faktisk modtagelse af en ansøgning under dette Tilskudsprogram.
Ansøgninger vil ikke blive returneret, når tilskudsperioden er afsluttet, men vil
derimod blive destrueret. Sørg for at gemme en kopi af din ansøgning med
samtlige bilag. Ansøgninger, som er ufuldstændige, ulæselige, forvanskede,
beskadigede, ændrede, forfalskede, tabt, forsinkede, fejladresseret eller på anden

vis er i strid med disse vilkår, vil ikke blive godkendt og vil blive anset for at være
ugyldige.
HVEM KAN MODTAGE TILSKUD?
Alle tilskudsberettigede ansøgninger vil blive evalueret baseret på, hvorvidt og i
hvilket omfang følgende fremgår af ansøgerindholdet:
1. Engagement, for så vidt angår kritiske behov i lokalområdet i forhold til at
adressere ét eller flere af følgende forhold;
a. udnyttelse af teknologi til gavn for lokalområdet;
b. potentialet for at skabe forbindelse mellem mennesker – on- eller
offline; eller
c. styrkelse af lokale STEM-uddannelser.
2. Den potentielle effekt af tilskuddet for lokalbefolkningen i de
tilskudsberettigede områder i henhold til ovenstående beskrivelse.
3. Et tydeligt defineret mål og en plan for, hvordan projektets effekt vil blive
evalueret, når projektet er afsluttet.
4. Projektets gennemførlighed: Beskrivelse af organisationens kapacitet, for
så vidt angår levering af de opgaver, tilskuddet skal dække.
5. Tilskuddets/projektets design: Tydelig definition af aktiviteter med en klar
kobling til projektets mål.
Programenhederne vil også tage højde for den geografiske placering og
etableringstiden. Programenhederne vil søge uafhængig verificering af
tilskudsberettigede
organisationers
missioner
og
aktiviteter,
andre
finansieringskilder og andre relevante faktorer. Alle tilskudsansøgninger er
betinget af, at ansøgeren verificeres og godkendes af CAF Americas bestyrelse.
HVAD SKAL TILSKUDDET BRUGES TIL?
● At adressere kritiske behov i lokalområdet gennem udnyttelse af teknologi
til gavn for lokalområdet;
● At skabe forbindelse mellem mennesker – on- eller offline; eller
● At styrke lokale STEM-uddannelser/aktiviteter.
Tilskuddet må alene bruges til godgørende formål, og må ikke generere nogen
former for overskud, som ikke bruges til godgørende formål.
Tilskuddet skal alene og direkte bruges til det Tilskudsformål, der er anført i
tilskudsansøgningen og i overensstemmelse med den tilskudsaftale, du har
indgået med CAF America.
HVORNÅR FÅR MODTAGERNE BESKED?

Efter verificering og godkendelse vil CAF America bestræbe sig på at give
potentielle tilskudsmodtagere besked via den e-mailadresse, der er oplyst i
tilskudsansøgningen (eller eventuelt telefonisk) inden udgangen af marts 2022.
Godkendte tilskudsmidler vil blive overført inden udgangen af marts 2022.
HVILKE BEGRÆNSNINGER ER DER FOR BRUG AF TILSKUDDET?
Som en betingelse for at deltage accepterer tilskudsberettigede organisationer
hermed følgende, hvis de udvælges som potentielle modtagere:
● Alle tilskud vil blive administreret af CAF America i henhold til vilkårene i
CAF Americas tilskudsaftale og vil kun blive tildelt efter godkendelse af
CAF Americas CEO og bestyrelse. Tilskudsmidler skal bruges i
overensstemmelse med Tilskudsaftalen. Alle tilskud tildeles med en aftale
kontrasigneret af CAF America.
● De tildelte midler skal bruges inden for et år fra datoen for udbetaling af
tilskuddet.
● Projektet skal have målepunkter, der kan påvises og rapporteres
offentligt. Tilskudsmodtagere skal udarbejde en årlig rapport om, hvordan
midlerne anvendes, samt hvordan de påvirker lokalområdet.
● I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, er modtageren
eneansvarlig for alle gældende skatter og afgifter (herunder uden
begrænsning lokale og/eller nationale skatter og afgifter) samt enhver
udgift, der påløber i forbindelse med accept eller brug af tilskud, som ikke
er anført i disse vilkår, og disse anses for at være inkluderet i tilskuddet.
● Årligt at udarbejde rapporter, der beskriver, hvordan tilskudsmidlerne er
blevet brugt, og fremsende disse til CAF America i henhold til dennes
instrukser. Anmodninger om og skabeloner til rapporter vil blive sendt til
tilskudsmodtagere pr. e-mail forud for deadline for rapportering.
● At Programenhedernes er berettigede til at bruge tredjepartskilder til at
screene, verificere og på anden vis kontrollere de virksomhedsoplysninger,
bankoplysninger, oplysninger om compliance, enkeltpersoner i ledende
positioner og associerede virksomheder samt andre oplysninger
vedrørende organisationen, såfremt denne udvælges som potentiel
tilskudsmodtager og eventuelt efterfølgende tildeles tilskuddet, og
organisationen accepterer at underskrive relateret dokumentation efter
aftale og inden for en deadline fastsat af Programenhederne.
● Alle organisationer, der modtager tilskud, accepterer at underskrive
dokumentation uden ændring, der giver Facebook tilladelse til at bruge
navn og visse andre oplysninger, herunder oplysninger, der potentielt kan
identificere organisationens repræsentanter, til offentliggørelse og

markedsføringsformål i alle tænkelige medier, såfremt der anmodes
derom.
● At imødekomme anmodninger om besøg af CAF America og Facebook på
tilskudsstedet før og efter tildelingen af tilskud og underskrive relateret
dokumentation efter anmodning og inden for den af Programenhederne
fastsatte deadline.
● At tildeling af tilskud ikke giver organisationen nogen særlig anerkendelse,
godkendelse eller tilknytning til nogen af programenhederne.
● At føre journal over modtagere og udgifter i overensstemmelse med CAF
Americas tilskudsaftale og straks stille regnskaber og optegnelser til
rådighed for CAF Americas inspektion efter anmodning.
Tilskudsmidler må kun bruges direkte til de Tilskudsformål, der er anført i
modtagerens ansøgning om tilskud, som er godkendt af CAF America og
underlagt Tilskudsaftalen. Tilskudsmidler må IKKE bruges til:
● Direkte eller indirekte at påvirke lovgivningen eller udfaldet af et bestemt
offentligt valg;
● At opildne eller opfordre til overtrædelse af loven eller offentlig politik eller
forårsage, at der opnås upassende private fordele;
● At engagere sig i aktiviteter, der ikke er beskrevet i afsnittet om
Tilskudsformål i modtagerens ansøgning; eller
● At give undervisning, udgifter til medicin eller andre økonomiske fordele til
en donor, en donors rådgiver eller en donors eller donors rådgivers
familiemedlemmer;
Hvis modtagerorganisationen opløses, eller organisationen på anden vis ikke er i
stand til udelukkende at udnytte tilskuddet direkte til Tilskudsformålet og
relaterede aktiviteter, accepterer du straks at tilbagebetale eventuelt uudnyttede
tilskudsmidler til CAF America.
Hvis hele eller dele af tilskuddet anvendes til andre formål end dem, der er
beskrevet under Tilskudsformål i ansøgningen, eller på anden vis er i
modstrid med tilskudsaftale, accepterer du straks at afhjælpe denne
afvigelse i henhold til CAF Amercia instrukser. Afhjælpes en sådan afvigelse
ikke øjeblikkeligt, er CAF America berettiget til at kræve, at du tilbagebetaler
hele tilskuddet, og du accepterer, at du vil gøre dette.
Hele eller dele af tilskuddet eller indtægter fra tilskuddet, som ikke bruges
eller øremærkes til det Tilskudsformål, der er anført i ansøgningen, skal
tilbagebetales til CAF America.
GENERELLE REGLER

CAF Americas fond forbeholder sig ret til efter eget skøn at indstille finansieringen
og træffe andre foranstaltninger, anses for at være passende, hvis Facebook ikke
er tilfreds med de fremskridt, der opnås gennem tilskuddet, indholdet i skriftlige
rapporter eller observationer under virksomhedsbesøg.
Beslutninger truffet af den bemyndigede Programenhed er endelige, for så vidt
angår alle forhold, der vedrører dette Tilskudsprogram, herunder til enhver tid
fortolkningen af disse vilkår og godkendelse eller afvisning af tilskudsansøgere.
Ansøgere accepterer, at de ikke vil skade eller forårsage afbrydelse af
Tilskudsprogrammet og/eller forhindre andre i at deltage i Tilskudsprogrammet.
Programenhederne forbeholder sig ret til at begrænse eller annullere enhver
deltagelse fra IP-adresser, e-mailadresser eller domæner, enheder eller andre
navngivne, identificerbare kilder, hvis der foreligger mistanke om ulovlig eller
skadelig deltagelse efter Programenhedernes skøn. Programenhederne
forbeholder sig endvidere ret til at diskvalificere enhver ansøger, hvis der
foreligger mistanke om, at der er gjort forsøg på at ændre på eller svække
administrationen og sikkerheden eller en hensigtsmæssig og retfærdig drift af
dette Tilskudsprogram. ETHVERT FORSØG PÅ AT SKADE EN ONLINE
TJENESTE ELLER HJEMMESIDE ELLER UNDERGRAVE LOVLIG DRIFT AF
TILSKUDSPROGRAMMET KAN VÆRE I STRID MED STRAFFE- OG CIVILRETLIG
LOVGIVNING.
I
SÅDANNE
TILFÆLDE
ER
PROGRAMENHEDERNE
BERETTIGEDE TIL AT DISKVALIFICERE ENHVER DELTAGER ELLER ANSØGER,
DER STÅR BAG HANDLINGEN, OG ER LIGELEDES BERETTIGET TIL AT SØGE
OM ERSTATNING, I DET VIDEST MULIGE OMFANG LOVEN TILLADER DET.
Hvis Programenhederne efter eget skøn vurderer, at en tilskudsmodtager er
diskvalificeret, ikke er berettiget til tilskud eller handler i strid med disse vilkår,
forbeholder CAF America sig ret til efter eget skøn at vælge en anden
tilskudsmodtager, uanset at den diskvalificerede potentielle modtagers navn er
vist eller annonceret. Såfremt Tilskudsprogrammet ikke kører i henhold til planen,
uanset årsagen dertil, forbeholder Programenhederne sig ret til efter eget skøn at
annullere, ændre eller indstille Tilskudsprogrammet.
I tilfælde af påståede eller faktiske tvetydigheder, misforhold eller manglende
overensstemmelse mellem videregivne oplysninger og andre oplysninger i
materialer relateret til Tilskudsprogrammet og disse vilkår (herunder påståede
misforhold og uoverensstemmelser mellem bestemmelserne i disse vilkår), skal et
sådant forhold afhjælpes efter Programenhedernes skøn. Ansøgere frasiger sig
enhver ret til at gøre tvetydighed gældende, for så vidt angår Tilskudsprogrammet
eller disse vilkår. Hvis Programenhederne undlader eller beslutter sig for ikke at
gøre en bestemmelse i disse vilkår gældende, udgør dette ikke et afkald på den

pågældende bestemmelse eller andre bestemmelser. Såfremt en bestemmelse i
disse vilkår ikke kan håndhæves eller anses for at være ugyldig, påvirker dette
ikke håndhævelsen eller gyldigheden af andre bestemmelser. Hvis en
bestemmelse anses for at være ugyldig eller på anden vis er ulovlig eller ikke kan
håndhæves, vil disse vilkår fortsat være gældende og blive fortolket i
overensstemmelse med vilkårene, på samme måde som hvis den ugyldige eller
ulovlige bestemmelse ikke havde været indeholdt i disse vilkår.
ANSVARSBEGRÆNSNING
DELTAGENDE ORGANISATIONER OG DISSE ORGANISATIONERS
MEDLEMMER, AKTØRER OG REPRÆSENTANTER ACCEPTERER AT
FRIHOLDE OG SKADESLØSHOLDE PROGRAMENHEDERNE samt deres
moderog
datterselskaber,
tilknyttede
selskaber,
afdelinger,
franchisetagere,
repræsentanter,
konsulenter,
underleverandører,
leverandører, distributører, jurister, reklamebureauer, PR-bureauer,
salgsfremmende bureauer, virksomheder specialiseret i forsendelse og
opbevaring samt marketingbureauer (samlet "friholdte parter") FOR
ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED DELTAGELSEN I DETTE
TILSKUDSPROGRAM, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING FOR ENHVER
PERSONSKADE ELLER MATERIEL SKADE PÅDRAGET I FORBINDELSE
MED BRUG, MODTAGELSE, BESIDDELSE, MISBRUG ELLER TILDELING AF
ET TILSKUD ELLER I FORBINDELSE MED FORBEREDELSEN TIL,
DELTAGELSEN I OG/ELLER REJSER TIL OG FRA AKTIVITETER RELATERET
TIL
ET
TILSKUD
ELLER
TILSKUDSPROGRAM.
ALLE
TILSKUDSMODTAGERE ACCEPTERER, AT TILSKUDDET TILDELES "SOM
ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER ELLER ERKLÆRINGER, HVERKEN
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, FAKTISK ELLER RETLIGT,
UANSET OM DE ER KENDT NU ELLER I FREMTIDEN, BASERET PÅ BRUGEN
ELLER UDNYTTELSEN.
VED AT DELTAGE I DETTE TILSKUDSPROGRAM FORSTÅR DU, AT DU GIVER
AFKALD PÅ RETTIGHEDER, FOR SÅ VIDT ANGÅR KRAV, DER PÅ NUVÆRENDE
TIDSPUNKT ER UKENDTE ELLER UVENTEDE. I OVERENSSTEMMELSE MED ET
SÅDANT AFKALD ANERKENDER DU, AT DU HAR LÆST OG FORSTÅET OG
HERMED GIVER UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ DINE RETTIGHEDER I HENHOLD
TIL § 1542 I DEN CALIFORNSKE "CIVIL CODE" SAMT ENHVER TILSVARENDE
LOV I ANDRE RETSKREDSE, DER BESTEMMER FØLGENDE: "A GENERAL
RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT
KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS OR HER FAVOR AT THE TIME OF
EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM OR HER MUST HAVE

MATERIALLY AFFECTED HIS OR HER SETTLEMENT WITH THE DEBTOR OR
RELEASED PARTY."
Force Majeure
Uden at begrænse nogen anden bestemmelse i betingelserne, er
Programenhederne ikke ansvarlige over for nogen ansøger (eller nogen person,
der gør krav på vegne af en sådan ansøger) for forsinkelse eller manglende
opfyldelse af sine forpligtelser, i tilfælde af, at nogen af Programenhedernes
operationer eller aktiviteter påvirkes af enhver årsag eller begivenhed, der er uden
for de gældende Programenheders ansvar eller rimelige kontrol (efter partens eget
skøn), herunder uden begrænsning på grund af uventede eller uforudsete
begivenheder, udstyrsfejl, terror-trusler eller -handlinger, luftangreb, offentlig
fjendtlig handling, krig (erklæret eller ikke-erklæret), civilt oprør og/eller civil
ulydighed, epidemiudbrud, pandemiudbrud, brand, eksplosion, jordskælv,
oversvømmelse, orkan, usædvanligt voldsomt vejr og vejfænomener,
mørklægning, embargo, arbejdskonflikt eller strejke (lovlig eller ulovlig), mangel
på arbejdskraft eller materiel, transportafbrydelse af enhver art, afmatning af
arbejdsmarkedet, enhver lov, regel, regulering, handling, ordre eller anmodning
vedtaget, truffet eller udført de offentlige og statslige myndigheder eller kvasistatlig myndighed (uanset om en sådan statslig handling viser sig at være ugyldig
eller ej) eller enhver anden årsag, uanset om det er specifikt nævnt ovenfor.
ANSVARSFRASKRIVELSER
Medarbejdere, ledere, direktører, medlemmer, agenter og repræsentanter hos de
friholdte parter er ikke ansvarlige, herunder erstatningsansvarlige, for følgende
forhold, uanset om disse er forårsaget af en friholdt part eller ansøger eller som
følge af en menneskelig fejl (medmindre et af følgende scenarier opstår på grund
af årsager, som er inden for Programenhedernes rimelige kontrol, hvis
lovgivningen i den retskreds, du er bosiddende i, dikterer, at den skadevoldende
part ikke kan friholdes for erstatningsansvar over for den skadelidte i en sådan
situation i henhold til lov): Alle tabte, forsinkede, underfrankerede, ufuldstændige,
ulæselige, uforståelige, beskadigede eller fejladresserede e-mails, breve eller
Tilskudsrelaterede korrespondancer eller materialer; alle fejl, udeladelser,
undtagelser, afbrydelser, mangler eller forsinkelser i transmissionen eller
kommunikationen; vira eller tekniske og mekaniske funktionsfejl; afbrudte eller
utilgængelige telefon-, mobil- kabel- eller satellitsystemer; fejl, tastefejl eller
trykfejl i disse vilkår, i Tilskudsrelaterede reklamer eller annoncer og andre
materialer; fejl i elektronisk udstyr, computerhardware eller -software; tabte eller
utilgængelige netværksforbindelser eller enhver mislykkedes, fejlslået,
ufuldstændig, unøjagtig, forvansket eller forsinket elektronisk kommunikation;
tekniske eller menneskelige fejl, der opstår i forbindelse med administration af

Tilskudsprogrammet eller behandling af ansøgninger; personskader eller
materielle skader, som direkte eller indirekte, enten helt eller delvist, skyldes
ansøgerens deltagelse i Tilskudsprogrammet. Uden at begrænse andre
bestemmelser i disse vilkår er ingen friholdte parter ansvarlige, herunder
erstatningsansvarlige, for personskader eller materielle skader, ansøgeren eller
tredjeparter lider baseret på en sådan parts brug af Ansøgerindholdet, som er
gjort tilgængeligt under dette Tilskudsprogram. Friholdte parter er ikke ansvarlige
for elektronisk kommunikation, der ikke kan leveres som følge af enhver form for
aktiv eller passiv filtrering, eller for utilstrækkelig plads på en persons mailkonto
eller telefonsvarer, for så vidt angår modtagelse af e-mails eller talebeskeder.
Friholdte parter er ikke ansvarlige for og er berettigede til at diskvalificere en
ansøger, hvis kontaktoplysninger givet af ansøgeren ikke virker eller ændres uden
at give forudgående skriftlig varsel til alle programenheder. Uden at det påvirker
andre bestemmelser i disse vilkår, er de friholdte parter ikke ansvarlige, herunder
erstatningsansvarlige, over for en ansøger (eller andre personer, der fremsætter
erstatningskrav gennem en sådan ansøger) for manglende mulighed for at
fortsætte med Tilskudsprogrammet, uanset programstadiet, eller undladelse af
helt eller delvist at udbetale et tilskud, i tilfælde af at hele eller dele af
Tilskudsprogrammets aktiviteter eller Programenhedernes drift eller aktiviteter,
efter Programenhedernes skøn, påvirkes som følge af årsager eller begivenheder,
som er uden for pågældende friholdte parts rimelige kontrol (efter de friholdte
parters eget skøn).
TVISTER/GÆLDENDE LOV
Medmindre det er forbudt ved lov, skal enhver tvist, herunder erstatningskrav og
søgsmål mellem en ansøger eller tilskudsmodtager og enhver friholdt part som
følge af eller i forbindelse med disse vilkår løses individuelt uden brug af kollektive
søgsmål eller søgsmål på vegne af en gruppe. Endvidere vil en ansøger i
forbindelse med enhver tvist under ingen omstændigheder være berettiget til at
modtage tilskud og giver hermed afkald på enhver ret til at rejse pønalt
begrundede erstatningskrav, søge erstatning for indirekte tab eller følgeskader
eller andre tab og skader, herunder advokathonorarer, ud over ansøgerens
faktiske kontantudlæg (hvis relevant), som ikke må overstige EUR 10. Ansøgere
giver endvidere afkald på enhver ret til at få beløb for tab og skader mangedoblet
eller forhøjet i øvrigt.
Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller som følge af disse vilkår
(misligholdelse, culpøs handling eller på anden vis), er underlagt lovgivningen i
staten Californien, USA, uden hensyn til regler og principper vedrørende
lovkonflikter og lovvalg, der vil kunne resultere i anvendelsen af lovene i en anden
retskreds. Alle søgsmål, sagsanlæg eller retssager, der relaterer sig til disse vilkår

(misligholdelse, culpøs handling eller på anden vis), kan udelukkende anlægges i
den stat eller ved forbundsdomstole, der er beliggende i eller har kompetence
over San Mateo County, Californien, USA, og alle ansøgere accepterer og
underkaster sig sådanne domstoles personlige jurisdiktion i forbindelse med
søgsmål, sagsanlæg eller retssager, der opstår som følge af eller i forbindelse
med dette Tilskudsprogram.
Enhver tvist, der opstår som følge af tilskuddet, er endvidere underlagt
Tilskudsaftalen, som ansøgeren har indgået med CAF America. I tilfælde af
uoverensstemmelse mellem en bestemmelse i Tilskudsaftalen og disse vilkår har
bestemmelserne i Tilskudsaftalen forrang.
Kontakt loren@cafamerica.org,
Tilskudsprogrammet.
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