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Uppgifter och underlag till din ansökan och projektplan
När du söker bredbandsstöd kommer du att få svara på följande frågor. Du
kommer också att behöva skicka in ett antal bilagor.
Övergripande uppgifter
-

Uppgifter om dig som sökande

-

Uppgifter om projektledaren

-

Uppgifter om kontaktpersonen för projektet

Beskrivning av projektet
-

Projektets namn

-

En kortfattad beskrivning av det som du söker stöd för

-

Projektets slutdatum

Uppgifter om kostnader och finansiering
-

Eventuell skyldighet att redovisa moms för det du söker stöd för

-

De utgifter som projektet har för personal, investeringar och övriga utgifter – du ska redovisa
kostnaderna detaljerat och det finns en särskild budgetmall för detta

-

Projektets finansiering, uppdelat på projektstöd och privat medfinansiering

-

Andra eventuella stöd som du har ansökt om eller blivit beviljad för kostnader som finns med
i detta projekt

Projektplan
-

Ansvariga personer inom projektet avseende projektledning, ekonomi,
upphandling och tekniskt kunnande, inklusive beskrivning av deras
kompetens för den uppgift de ansvarar för

-

Plats för genomförande, län och kommun

-

Vilken typ av bredbandsnät du söker stöd för

-

Antal möjliga anslutningar inom det område som avgränsats för projektet

-

Beräknad anslutningsgrad till bredbandsnätet

-

Antal personer, hushåll och företag som kommer att få tillgång till bredband

-

Beräknat antal kilometer bredbandsnät som kommer att anläggas

-

Beräknat antal timmar ideellt arbete som kommer att genomföras

-

Om ni avser att behålla eller sälja bredbandsnätet när det är färdigställt

Jordbruksverket

Bilagor som ska skickas med
1. Budgetmall
2. Karta
3. Kopia på eventuellt beslut eller ansökan om annat stöd för detta projekt
4. Lånelöfte eller lånehandlingar om projektet behöver ta lån för att klara
likviden
5. Intyg som visar att ni klarar likviditeten med egna medel under hela
projekttiden (om ni inte behöver ta lån)
6. Intyg om behörig firmatecknare, alternativt fullmakt för att skriva under
ansökan om projektstöd
7. Underlag från samråd med den eller de kommuner som projektet ska
genomföras inom
8. Underlag som styrker den angivna anslutningsgraden
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