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Avtalsändring av avtalet om bidrag
till Forum Syd avseende
Informations - och
kommunikationsarbete 2020- 2022
Styrelsen rör intemationellt utvecklingssamarbete, Sida och Forum Syd ingick avtal
2018 -02 -28 avseende bidrag för Informations - och kommunikationsarbete 2018- 2019.
Pa1tema har beslutat att ändra avtalet i enlighet med vad som anges nedan. Oförändrade
villkor i nämnda avtal kvarstår.

Ändringar i avtalet
Ar1iklama l (1.1), 2 (2.1), 3 (3.1. 3.2). 5 (5.4), 12, 13 samt bilaga 1 och bilaga 6, i ovan
nämnda avtal skall ändras på följande sätt.

Artikel 1 - Syfte
Istället för det i avtalet gällande villkoret.'

1.1 Avtalet syftar till att reglera Sidas Hnansiering i form av bidrag till
organisationens genomförande av insatsen: "lnfokom vidaretömiedling, Globala
utvecklingsfrågor, Globalportalen 2018 -2022" ("Insatsen") såsom det beskrivs i

ansökan bilaga 1, inklusive budget och resultatramverk.

Ska ändras till att istället vara:

1.1 Avtalet syftar till att reglera Sidas finansiering i form av bidrag till
organisationens genomförande av insatsen: "Intbkom vidarefö1medling, Globala
utvecklingsfrågor, Globalportalen 2018 -2022" ("Insatsen") såsom det beskrivs i

ansökan bilaga 1. inklusive budget och resultatramverk samt kompletterande
budget rör 2020 -2022.

Artikel 2 - Aktivitetsperiod för insatsen
Istället för det i avtalet gällande villkoret:

2.1 Detta avtal ska träda i kraft när det undertecknas av båda parter. Insatsens

aktivitetsperiod anges i bilaga 1, 2018 -01-01 - 2019 - 12-3 1.
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Ska ändras till att istället vara:

2.1 Detta avtal ska träda i kraft när det undertecknas av båda parter. Insatsens
aktivitetsperiod anges i bilaga 1, 2018 -01 -01 - 2022 - 12-31.

Artikel 3 - Sidas bidrag till Insatsen och villkorad utbetalningsplan
Istället för det i avtalet gällande villkoret.'

3.1 Under förutsättning att regeringen anvisar nödvändiga finansiella medel, kommer
Sida att ge organisationen ett bidrag med ett belopp om högst 63 570 000 SEK för
att stödja organisationens genomförande av Insatsen.

Ska ändras till att istället vara:

3.1 Under förutsättning att regeringen anvisar nödvändiga tinansiella medel, kommer
Sida att ge organisationen ett bidrag med ett belopp om högst 163 365 000 SEK

för att stödja organisationens genomtörande av Insatsen.

Istället för det i avtalet gällande villkoret

3.2 Partema är överens om att nedanstående utbetalningsplan ska gälla under

förutsättning av att organisationen uppfyller samtliga avtalsvillkor:

ÅR 2018 28 000 000 SEK vid undertecknande
ÅR 2018 4 570 000 SEK
ÅR 2019 28 000 000 SEK
ÅR 2019 3 000 000 SEK

Maximalt bidrag 63 570 000 SEK.

Ska ändras till att istället vara:

3.2 Partema är överens om att nedanstående utbetalningsplan ska gälla under

Fomtsättning av att organisationen uppfyller samtliga avtalsvillkor:
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ÅR 2018
ÅR 2018
ÅR 2019
ÅR 2019
ÅR 2020
ÅR 2020
AR 2021
ÅR2021
ÅR 2022
ÅR 2022

Maximalt
bidrag

28 000 000
4 570 000

28 000 000
3 000 000

28 000 000
4 365 000

28 000 000
5 300 000

28 000 000
6 130 000

163 365 000

SEK utbetalat april 2018
SEK utbetalatjuli 2018
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK
SEK

SEK.

Artikel 5 - Rapportering och återbetalning
Istället för det i avtalet gällande villkoret.'

5.4 Slutligt bidragsbelopp fastställs av Sida i samband med slutrapp011er inkommit
och godkänts.

Medel som inte använts före den 31 december 2019 för aktiviteter enligt detta
avtal, ska redovisas och återbetalas till Sida i samband med slutredovisning av
insatsen, om inte amlat skriftligen överenskommits.

Ska ändras till att istället vara:

5.4 Slutligt bidragsbelopp fastställs av Sida i samband med slutrapp011er inkommit
och godkänts.

Medel som inte använts före den 31 december 2022 för aktiviteter enligt detta
avtal, ska redovisas och återbetalas till Sida i samband med slutredovisning av
insatsen, om inte annat skriftligen överenskommits.

Artikel 12 - Uppsägning
Istället för det i avtalet gällande villkoret
Detta avtal ska vara giltigt till och med den 31 augusti 2020 under förutsättning att
ingendera parten har genomfört en skriftlig uppsägning med beaktande av sex månaders
uppsägningstid.

Ska ändras till att istället vara:
Detta avtal ska vara giltigt till och med den 31 september 2023 under förutsättning att
ingendera parten har genomfört en skriftlig uppsägning med beaktande av sex månaders
uppsägningstid.
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Artikel 13 - Ikraftträdande
Denna avtalsändring träder i kraft efter att det unde11ecknats av båda parterna.
Detta avtal är upprättat i två ori ginal varav partema tagit var sitt.

~k~ögzl/Är 2/ Siftklgolm edit ii
Ort och datum Ort och datum

Styrelsen för internationellt Forum Syd
Utvecklingssamarbete, Sida /

/ 7 /
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(/L(, IU/OL
Underskrift Underskrift

Maria Melbing, Enhetschef -#isbeu1petersen ar€(tf)
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Ort och datum

Forum Syd /7

Bilagor
Följande bilagor kommer att ändras eller kompletteras för att inkludera forlängningsåren i

avtalet. Övriga bilagor är oförändrade.

Istället för det i avtalet gällande villkoret:
Bilaga 1: Sammanfattning av insatsen inkl. budget och resultatramverk

Bilaga 6: Plan för utbetalning och rapportering

Ska ändras till att istället vara:
Bilaga 1: Sammanfattning av insatsen inkl. budget och resultatramverk, inkl. kompletterande

budget for 2020 - 2022.

Bilaga 6: Plan for utbetalning och rapportering, 2018 - 2022.
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