Ansökan om projektstöd
Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara
alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis. Påbörjar du din insats innan du har
fått ett beslut gör du det på egen risk. Det innebär att om myndigheten som beslutar om stöd inte beviljar din
ansökan får du stå för dina utgifter själv. Du kan läsa mer om stödet och vilka utgifter du kan få stöd för på
Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se/stod.

Fibernät till ERUF Kloster
Övergripande
Ansöker du för egen räkning?:

Nej

Uppgifter om sökanden
Person eller Organisationsnummer
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
c/o adress
Telefonnummer - inklusive riktnummer
Mobilnummer
E-postadress

5561155226
Hedemora Energi Aktiebolag
Ivarshyttevägen 2
77633
HEDEMORA
0225-34900

Generella uppgifter om ansökan
Kommer du att genomföra din investering, projekt eller etableringen på annan adress än din
hemadress?
Ja
Gatuadress, gårdsbeteckning eller motsvarande
Kloster
Postnummer
77698
Postort
Garpenberg
Ge en tydlig beskrivning av den planerade investeringen, projektet eller etableringen i
odlingslandskapet. Om din ansökan gäller skogliga miljöinvesteringar, skriv endast "skogens
miljövärden".
Fibernät till byarna Kloster, Junkarbo, Rutbo, Vikhyttan och Intrånget.
Anläggande av fibernät för att ansluta de fastigheter (fastboende och fritidshus) i området som vill ha en
fiberanslutning. Byarna ligger i anslutning till en Eruf-sträcka som byggdes år 2017-2018 i vad som kallades
"Eruf omgång 1.5".
Ange slutdatum. Slutdatum är det datum då du har genomfört din investering, projekt eller
etablering och eventuellt betalt alla fakturor och redovisat alla utgifter till stödmyndigheten.
2021-12-31

Kontaktpersoner

Kontaktperson Elin Aura
Namn
Utdelningsadress
Postnummer
Postort
Telefonnummer
E-postadress
Ansvarsområde

Elin Aura
Box 33
77621
Hedemora
+4622534912
elin.aura@hedemoraenergi.se
Projektledning

Välj projekt

Investering i bredband > Fibernät

Om projektet
Var ska du genomföra ditt projekt?
Välj det län där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• DALARNA
Välj den kommun där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen
• HEDEMORA
Är du skyldig att redovisa moms för investeringen, projektet eller etableringen?
Ja

Frågor om stöd
Hur många folkbokförda personer beräknar du att det finns inom det område som du avgränsat för
projektet?
Svar: 121
Hur många hushåll med folkbokförda personer finns det totalt inom området du avgränsat för
projektet?
Svar: 55
Hur många arbetsställen beräknar du finns inom det område som du avgränsat för projektet?
Svar: 35
Hur många hushåll beräknar du kommer vara anslutna till bredbandsnätet när projektet är klart?
Svar: 42

Hur många kilometer bredbandsnät planerar ni att bygga?
Svar: 8
Avser ni att äga nätet efter att projektet är genomfört?
Svar: Ja
Hur många timmar beräknar ni att arbeta ideellt i projektet?
Svar: 0

Projektorganisation

Roll i projektet

Namn

Utbildning

Yrkes- och
branscherfarenhet

Ekonomiansvarig

Sofia Anger
Hyttinen

Ekonomi

Ekonom

Projektledare

Elin Aura

Energitekniker

Projektledare
bidragsprojekt Hedemora
Energi AB

Upphandlingskunnig

Annette
Grönberg

Högskola

Marknadschef

Person med teknisk
kunskap

Bo Carlsson

Beredning el och
fiber

Projektör fibernät

Andra sökta och beviljade stöd
Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?
Svar: Nej
Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna
ansökan?
Svar: Nej

Utgifter
Utgiftstyp
Investeringar
* Momsredovisningsskyldig - utgifter är redovisade exklusive moms.
Summa utgifter

Beskrivning
Anläggningsarbete och material

Belopp (kr)
1690800

Finansiering
Typ av finansiering
Egen privat finansiering
Projektstöd
Summa finansiering

Bilagor

Belopp (kr)
1690800

Belopp (kr)
676320
1014480
1690800

Bifogade bilagor
• Budgetmall för projektstöd: Budgetmall_LBP_Kloster.xlsx
• Karta Bredband: Karta_Bredband_Fibernät_till_Eruf_Kloster.pdf
• Samråd med kommun: Samråd_med_kommunen_Signerad..pdf

199007225080

