
 

 

Utlysning av stöd till bredband 
 

Länsstyrelsen Östergötland har nu en beslutsomgång om stöd till bredband mellan den 3 

april och den 31 augusti 2019. Beslutsomgång omfattar 18 miljoner kronor för 

bredbandsutbyggnad av prioriterade områden i länet.  

Stödet ska gå till projekt som: 

• Bidrar till bredbandsutbyggnad av prioriterade områden i länet.  

Grön markering på kartan visar vilka områden som är högst prioriterade i aktuell 

utlysning (se kartan nedan). Vit markering på kartan visar vilka områden som är näst 

högst prioriterade. Ansökningar inom områden med grön markering prioriteras före 

områden med vit markering.  

Områden med svart markering omfattas inte av denna utlysning. 

  

• Ansökningar med samma poäng skiljs åt med den beräknade anslutningsgraden 

(faktiskt procenttal). Om även denna siffra är lika för två projekt ska det projekt med 

flest antal möjliga anslutningar prioriteras. Blir inte detta utslagsgivande tillämpas 

kronologisk ordning, d.v.s. den ansökan som kom in först beviljas stöd. 

Den här utlysningen ligger inom landsbygdsprogrammet, delåtgärd 7.3 stöd till bredband, 

fokusområde 6c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta: Prioriterade områden enligt utlysning 

 



 

 

 

Vem kan söka? 

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag  

(inte enskilda firmor) kan söka det här stödet. 

 

De här utgifterna kan du få stöd för 

Följande utgifter kan ge rätt till stöd: 

• inköp av tjänst för projektering 

• inköp av nytt material 

• inköp av tjänst för anläggningsarbeten 

• inköp av tjänst för kontroll av utförande och dokumentation av 
bredbandsinfrastruktur 

• inköp av tjänst för allmänna utgifter. 
 

Så här mycket kan du få i stöd 

I Östergötland ges stöd för 60 procent av de utgifter som är stödgrundande.  

 

Ansökningsperiod  

Du kan ansöka från den 3 april till och med den 31 augusti 2019. 
 

Under vilken period ska du genomföra projektet?  
Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till 1 september 2022 då projektet ska vara 

redovisat och klart. Om du påbörjar din verksamhet innan du har fått ett beslut om stöd gör 

du det på egen risk. Det innebär att om vi inte beviljar din ansökan får du som sökande stå 

för utgifterna själv.  

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst 

Du skickar in en ansökan via Jordbruksverkets e-tjänst. Du gör ansökan på Mina Sidor.  
Till din ansökan ska du skicka in flertalet bilagor, vissa är obligatoriska. För att Länsstyrelsen 
ska handlägga din ansökan så måste den vara komplett. Om du söker för någon annans 
räkning, till exempel en organisation eller ett företag som du representerar, behöver du en 
fullmakt. 
 

Har du frågor? 

Har du frågor om stödet kan du kontakta Christoffer Ahlgren, 010-223 53 03, 

christoffer.ahlgren@lansstyrelsen.se eller Ranko Simic, 010-223 52 97, 

ranko.simic@lansstyrelsen.se. 
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