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PROJEKTSTÖD 
- ansökan om stöd 2014-2020

A. Uppgifter om sökande 
Namn och adress * Organisations-/personnummer *

Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Den här blanketten använder du när du vill söka 
projektstöd för bredbandsnät inom landsbygds- 
programmet 2014-2020 .
Läs anvisningen till blanketten för att fylla i den på bästa 
sätt. Du ska skicka in blanketten till länsstyrelsen. 
Du hittar adresserna här: 
www.jordbruksverket.se/adresslansstyrelsen
* Obligatoriska uppgifter för giltig ansökan om projektstöd

B. Uppgifter om projektledare
Namn och adress Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress

C. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress Telefonnummer (även riktnummer)

Mobiltelefonnummer 

E-postadress

D. Beskrivning av projektet

D1. Projektnamn 

D2. Beskriv kortfattat vad ni söker stöd för *

D3. Slutdatum 
       När bedömer du att ni har genomfört projektet, betalat alla fakturor, redovisat alla utgifter och lämnat 
       slutrapporten till er stödmyndighet?

År, månad, dag

Ansvarsområde



Utgifter

Personal

Belopp, kronor

F. Sammanställning av projektets utgifter

E. Skyldighet att redovisa moms

Är du som sökande skyldig att redovisa moms för det du söker stöd för?
Om du har svarat "Nej" eller "Delvis" motivera varför.

Ja Nej Delvis

Ja NejH1. Har du som sökande fått andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan? 
      Om ”Ja” bifoga kopia av beslutet eller besluten.

H. Andra sökta eller beviljade stöd

H2. Har du som sökande sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som 
      du tar upp i denna ansökan?
      Om ”Ja” bifoga kopia av ansökan.

Investeringar

Övriga utgifter

Finansiering

Projektstöd

Privat medfinansiering

Summa faktisk medfinansiering

Belopp, kronor

G. Sammanställning av projektets finansiering

Summa faktiska utgifter

Ja Nej

J. Bilagor 

Projektplan, (FPMB12:19)
Budgetmall (FPMB17:18) 

Bilaga nr

Du ska alltid bifoga följande bilagor

Du ska bifoga följande bilagor när de är aktuella för ditt projekt

Bilaga nr

Övrig bilaga, ange vilken

Fullmakt för att till exempel skriva under ansökan

Intyg om behörig firmatecknare

1

2

Kopia av beslut eller ansökan för andra sökta och beviljade stöd



K. Offentlig organisation

Om du som sökande är en juridisk person ska du fylla i och bifoga blanketten "Preliminär 
bedömning om en organisation är offentlig", LSB17:1. Svara därefter på frågan nedan.

Ja NejÄr du som sökande en offentlig organisation?

Om organisationen är offentlig ska ni följa den upphandlingslagstiftning som gäller för er 
verksamhet.

K. Försäkran och underskrift

•	 Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan med bilagor är fullständiga och riktiga.

•	 Jag medger att uppgifter om projektetet och kontaktuppgifter får publiceras av länsstyrelsen och Jordbruksverket

	  i informationssyfte.

Datum

Namnförtydligande

Datum

Namnförtydligande

Underskrift av behörig firmatecknare

Underskrift av behörig firmatecknare

De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och 
analys inom Jordbruksverket och länsstyrelserna. Uppgifterna behandlas elektroniskt. Vi lämnar även uppgifterna till andra 
myndigheter och till EU:s institutioner för kontrolländamål. 

En del uppgifter publiceras på Jordbruksverkets webbplats i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1306/2013 när det gäller 
offentliggörande av uppgifter om de stödmottagare som får stöd från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). I övrigt hänvisar vi till personuppgiftslagen (1998:204). 
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