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Nyhetsbrev Projektstöd Bredband Västra Götalands län

Detta nyhetsbrev gäller de som ansökt om projektstöd till bredband efter 3/9 2014.
Vi på Länsstyrelsens Landsbygdsavdelning, som arbetar med projektstöd från Jordbruksverket och
EU´s Landsbygdsprogram, handlägger kontinuerligt era ansökningar och vill gärna förtydliga en del
information som kan underlätta framöver.


Besluten skall fattas i det nya e-ansökansprogrammet och även om det skall gå att använda,
är inte alla dokument som behövs skickas med beslutet klara ännu och vi måste handlägga
om de checkpunkter som ändrats och tillagts. Vi räknar med att kunna fatta beslut sista
arbetsdagen i mars. Anledningen till att beslutet är planerat till dess är att vi räknar med att
alla förutsättningar för att kunna fatta ett rättssäkert beslut är på plats först då. I väntan på
att allt ska komma på plats gör vi allt för att vara beredda när beslut kan tas. Vi kommer att
tilldela medel till de ansökningar som uppnår högsta poängen utifrån våra urvalskriterier så
långt våra budgetmedel räcker. Idag har vi 334 MSek att fördela på de drygt 170 ansökningar
som kommit om Projektstöd till Bredband i Västra Götalands län. Det innebär att poängen
som ni kan läsa om på vår hemsida är avgörande eftersom dessa medel inte räcker till alla vid
första beslutstillfället.



På vår hemsida har vi lagt ett dokument: ”Förtydligande av poängberäkning”,
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/lantbruk-ochlandsbygd/landsbygdsutveckling/stod-och-bidrag/fortydligande-av-poangberakning.pdf
där kan ni läsa exakt hur ni gör för att räkna ut era egna poäng som ligger till grund för
beslut.





Ni skall enbart ha med permanentboende, folkbokförda hushåll, inte fritidshus eller företag
som var förslag tidigare.
Vi saknar fortfarande några kartor från sökande att lägga ut för offentligt samråd på vår
websida, om er ansökan fortfarande är aktuell – sänd in den snarast.
Ni som ansökt som privatpersoner – gör en helt ny ansökan i er förenings namn och
organisationsnr och lägg med de bilagor ni vill ha samt överlåtelseblanketten
http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/fpmb101.html på Mina sidor i den nya
ansökan! Vi handläggare byter ansökningsdatum till den tidigare. Gör gärna en anteckning i
er gamla ansökan att ni skickat in ny och skriv i den nya ansökan att den ersätter en tidigare
gjord ansökan.






Sökande som är en ekonomisk förening och har minst två som tecknar firma i förening; då
det bara är en som undertecknar e-ansökan, behövs det en fullmakt från behörig/behöriga
firmatecknare som bekräftar att personen som gör e-ansökan gör detta på föreningens
vägnar. Denna fullmakt skickar ni till Jordbruksverkets inläsningscentral samt att ni lägger en
kopia i kundakt, så att vi på Länsstyrelsen också ser den. Den går inte med automatik in i era
handlingar i kundakten.
I kartorna måste vi kunna se att ni inte har tätorter med i ert område eller budget.
Tre olika kartor behövs före beslut om stöd
a) en områdeskarta som används till det offentliga samrådet – läs mer på vår hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/lantbruk-ochlandsbygd/landsbygdsutveckling/stod-bidrag/projektstod/stod-tillbredband/Pages/default.aspx
b) en ansökningskarta som beskriver om det redan finns befintlig NGA-kvalitet i ert område –
den hämtar ni på www.bredbandskartan.se om det visar sig att ni har en grön eller gul
markering i ert område får ni förklara hur det kommer sig. På vår hemsida kan ni läsa om
förbättringar av bredbandskartan hos PTS.
c) den tredje kartan som behövs för att kunna fatta beslut om stöd är en grovprojektering
över ert område där ni anger vilka gränserna är mot tätort.

God fortsättning på 2016 önskar vi på

Landsbygdsavdelningen, Leva o Bo på landsbygden, Projektstöd
Monica, Pernilla, Lilian, Yvonne och Susanne



Bredband i Västra Götaland finns även på sociala medier

