Avtal
mellan
Styrelsen
för teknisk
utveckling,
företrädande
staten, och Intressentföreningen
för
Svensk
Informationssystemutveckling
angående
genomförande
och finansiering
av viss FoU-verksamhet
§ l

./ .

Styrelsen för teknisk utveckling
(STU) och Intressentföreningen för Svensk Informationssystemutveckling (ISVI) åtar sig att under tiden l juli 1984 30 juni 1987 gemensamt
finansiera
forskning och
utveckling inom systemutvecklingsområdet.
Verksamheten
skall bedrivas
enligt
de riktlinjer
som
angetts i ett mellan parterna överenskommet ramprogram, vilket bilägges detta avtal.
§

2

Svenska Institutet för Systemutveckling
(SISU) åtar
sig
att
genomföra
den
avtalade
verksamheten.
Stadgar för institutet fastställs av regeringen.
ISVI åtar sig att medverka
vid förvaltningen
institutets
angelägenheter
på
sådant
sätt
närmare anges i institutets stadgar.

av
som

§ 3

på grundval
av det mellan parterna
överenskomna
ramprogrammet
fastställer institutets styrelse för
verksamheten under varje budgetår en programbudget
so~ delges STU och ISVI.
§

4

Resultatet av projekt som genomförs inom ramen för
avtalet skall ställas till allmän disposition om ej
särskilda skäl föreligger däremot.
§

5

STU åtar sig att under avtalsperioden
medverka
i
finansieringen
av den avtalade verksamheten
genom
att tillskjuta 7.100.000 kronor varav
2.200.000
2.700.000
2.200.000

kronor under budgetåret
"
""
"
""

1984/85
1985/86
1986/87

ISVI åtar sig å sin sida att under avtalsperioden
medverka i finansieringen av den avtalade verksamheten genom att tillskjuta lägst 8.200.000 kronor.

2

§

6

STUs bidrag utbetalas kvartalsvis efter rekvisition, varvid förutsätts att ISVI samtidigt tillskjutit medel i samma förhållande som gäller för
mellan parterna avtalad finansiering.
§ 7

ISVI åtar sig att verka
för att den avtalade
verksamheten på enahanda villkor hålles öppen för
deltagande från varje svenskt företag som önskar
bli medlem. Finner ISVI sig förhindrad att låta
svenskt företag deltaga i den avtalade verksamheten, skall föreningen skriftligen omgående meddela
STU detta jämte skälen därtill.
§ 8

Detta avtal tecknas under
godkännande.

förbehåll
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