.SE:s Internetfond Våren 2011
– Utvärderingskriterier
1 Om utvärderingsprocessen
Utvärderingen av de ansökningar som sänds till Internetfonden görs i flera steg. I det
första steget granskas de inkomna ansökningarna för att avgöra om de uppfyller
Internetfondens grundläggande krav. De som gör det kommer därefter att utvärderas av
Internetfondens bedömningskommitté. Kommittén utvärderar ansökningarna efter
kriterierna nedan och väljer ut de ansökningar som de rekommenderar att .SE finansierar.
Därefter fattas beslut om huruvida avtalsförhandlingar ska inledas med den sökande eller
ej. För projekt med en kostnad understigande 399 000 kronor fattas detta beslut av .SE:s
vd. Är kostnaden 399 000 kronor och däröver fattas beslutet av .SE:s styrelse.
Under avtalsförhandlingarna framför .SE de krav på eventuella kompletteringar och
preciseringar som framkommit under utvärderingsprocessen. De slutliga villkoren för
projektet regleras i ett projektavtal alternativt ett stipendieavtal.

2 Internetfondens grundläggande krav
2.1 Omfattning
Projektets löptid får maximalt avse ett år. Det är dock möjligt att senare söka för andra
delar av samma projekt. .SE gör dock inga utfästelser för längre än ett år i taget.
Internetfonden riktar sig i första hand mot projekt i budgetintervallet från 20 000 kronor
till maximalt 399 000 kronor.
För ansökningar inom speciella tematiska utlysningar kan även högre belopp sökas (t ex
inom Digital Delaktighet).
2.2 Typ av projekt
Projektet ska bidra till utveckling av Internets infrastruktur eller användning av Internet.
Det kan innefatta en mängd olika typer av projekt. Krav ställs dock på tydlig projektplan
med väldefinierad tidplan, budget, leveranser och aktiviteter.
Projektets ändamål ska inte redan fullgöras av andra projekt och resultatet ska inte redan
finnas tillgängligt. Generella driftsstöd för verksamheter ges inte.
2.3 Projektresultatet
Projektresultatet ska vara fritt tillgängligt för allmänheten och .SE, och tillhandahållas via
webben eller motsvarande brett tillgänglig kanal.
För det fall projektresultatet avser en text, bok eller video, ska denna tillhandahållas utan
kostnad på Internet. Upphovsrätten bör regleras genom Creative Commons
(http://creativecommons.org/).
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För de fall projektresultatet avser källkod, ska denna tillhandahållas utan kostnad på
Internet. Upphovsrätten bör regleras genom lämplig programlicens.
Projektet får inte påverka .SE:s varumärke negativt.
2.4 Krav på den sökande
Finansiering medges inte till affärsverksamhet eller till verksamhet som i huvudsak är av
kommersiell natur.
Den sökande får inte vara anställd vid .SE, .SE-styrelsemedlem, ledamot i
bedömningskommittén, konsult eller företag med pågående uppdrag för .SE.
De tidigare uppdrag som den sökande eventuellt har haft för Internetfonden ska ha
genomförts utan anmärkningar. För det fall utvärdering har gjorts ska denna visa goda
resultat.
2.5 Formkrav
Projektansökan ska vara inlämnad i tid och omfatta ett komplett ifyllt särskilt
Ansökningsdokument. De efterfrågade uppgifterna, så som projektets syfte,
användarnytta, mätbara mål, leveranser och projektets samtliga kostnader, ska tydligt gå
att utläsa.

2.6 Speciella krav på projekt som avser att etablera en webbplats
Internetfonden stödjer endast webbplatsprojekt där det finns ett tydligt samhällsintresse
eller stor relevans för Internets utveckling. Med en webbplats avses en hemsida, en
blogg, ett community, ett forum, en wiki eller liknande.
För att ett projekt, avseende att etablera en webbplats, ska kunna komma i fråga krävs att
det handlar om något av följande:
• rådgivning, verktyg eller forskning om Internet.
• att stimulera andra att skapa webbplatser.
• lösningar som är av intresse för .SE:s egen verksamhet.
• att öka den allmänna samhällsnyttan med Internet när annan finansiär saknas.
Vidare bör:
• målgruppen vara bred och/eller behjärtansvärd samt sakna egna ekonomiska
resurser.
• det finnas en god förankring i den aktuella målgruppen.
• arbetet ha kommit i gång, till exempel genom att det finns en fungerande
prototypsajt med pilotanvändare (för det fall att projektet endast befinner sig på
idéstadiet kan dock en förstudie bekostas av Internetfonden).
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2.7 Speciella krav på projekt som avser genomföra utbildningar
Projekt som syftar till att genomföra insatser för kompetensutveckling inom digital
delaktighet, ska:
• Uppvisa kursplan, pedagogik och ge förslag på kursmaterial.
• Vara nyskapande, avseende till exempel pedagogik, kursplan, målgrupp,
samordning, rekrytering eller metod.
• Ge deltagarna betydande individuell användarnytta.
• Vara kostnadseffektivt mätt i kronor per deltagare.
• Ha en god förankring i den för utbildningen aktuella målgruppen.
• Vara ett gott föredöme och inspirera andra aktörer att erbjuda liknande
kompetensutveckling.
• Redovisa hur projektresultatet kommer tas tillvara och spridas för att genomföra
framtida insatser.

3 Bedömningskommitténs utvärdering
I sin utvärdering kommer bedömningskommittén att fästa speciell vikt vid projektets
tydlighet och trovärdighet avseende; Användarnytta, Kostnad, Spridningsförmåga och
Förvaltningsplan.
3.1 Användarnytta
Med användarnytta avses på vilket sätt projektet stödjer användarnas behov och
möjligheter att utnyttja Internet samt vilka och hur stora grupper av användare projektet
riktas mot.
Bedömningen av användarnytta kommer att baseras på:
• Vilka grupper av slutanvändare det är som kan få nytta av projektresultatet.
• Vad användarnyttan består i och att beskrivningen av denna är begriplig för
allmänheten.
• Hur stor projektets förväntade användarnytta är för de aktuella
användargrupperna.
• Hur snabbt projektets planerade användarnytta kommer att kunna realiseras.
• Att mätbara mål har formulerats för användarnyttan och att de är möjliga att följa
efter projektets slut.
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3.2 Kostnader
Internetfonden finansierar enbart kostnader som arbetas upp inom det aktuella projektet.
Bedömningen av den ekonomiska effektiviteten kommer att ske utifrån det sökta
beloppets rimlighet, samt huruvida det finns andra finansiärer eller egen medfinansiering.
Alltför höga löner och konsultarvoden accepteras inte. För universitet och högskolor får
overheadkostnaderna maximalt utgöra 35 procent.
3.3 Spridningsförmåga
Med spridning avses hur projektresultatet tillhandahålls till de avsedda
användargrupperna för att uppnå den planerade användning. Bedömningen av
spridningsförmågan kommer att göras utifrån den planerade paketeringen av leveranser,
projektets distributions- och PR-plan, användning av Internet, samverkan med andra
parter et cetera.
Projektresultatet kan användas av .SE på antingen egna webbplatser och/eller i annan
marknadsföring, men projektet måste ha en egen plan för hur spridningen av
projektresultatet ska gå tillväga. Planen ska också inkludera hur denna spridning i
efterhand ska kunna mätas.
3.4 Förvaltningsplan
Med förvaltning avses hur projektresultatet fortlöpande kommer att tillhandahållas åt
användarna, samt hur det kommer att vidareutvecklas och fortsätta spridas.
Bedömningen kommer att ske efter hur den långsiktiga förvaltningen är utformad,
avseende ekonomi, kompetens med mera. Det finns dock inga principiella hinder för att
genomföra ett projekt som avser en förstudie där bland annat förvaltningsfrågor ska
utredas.

4 Urval
Den slutliga prioriteringen mellan de sökande projekten kommer att baseras på
kriterierna:
• Sannolikheten för att projektets syfte kan uppnås. Risken att projektresultatet inte
kommer att kunna uppnås kommer att ställas i relation till projektets möjliga
användarnytta.
• Styrkan i användarnytta, spridningsförmåga och förvaltningsplan.
• Den ekonomiska effektiviteten.
• Principen att inte ensidigt välja en typ av insats, utan att verka över ett brett fält.
• Påverkan på .SE:s verksamhet och utvecklingsmöjligheter.
• Att den sökande har visat att denna har nödvändig kompetens och kapacitet för att
genomföra projektet, samt samarbetsmöjligheter och relation till de parter och
finansiärer som deltar i projektet.
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