PROJEKTSTÖD
- ansökan om stöd

Den här blanketten använder du när du vill söka
projektstöd inom landsbygdsprogrammet.
Läs anvisningarna till blanketten för att fylla i
den på bästa sätt.

A. Uppgifter om sökande
Namn och adress

Organisations-/personnummer

Fågleboda Fiber ekonomisk förening
Fåglebodavägen 375
290 60 KYRKHULT

769621-9896
Kundnummer
Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

0702452919
E-postadress

Faxnummer (även riktnummer)

fagleboda.fiber@gmail.com
bankgironummer

Bankgiro

669-5597

Bankkonto

Är du medlem i en producentorganisation för frukt och grönt?

Ja

clearingnummer

bankkontonummer

8153-9

4276557-8

om ”Ja”, vilken

Nej

B. Uppgifter om projektledare
Namn och adress

Jan-Anders Håkansson
Fåglebodavägen 375
290 60 KYRKHULT

Telefonnummer (även riktnummer)
Mobiltelefonnummer

070-2452919
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

jan.hakanson@oktv.se
C. Uppgifter om ekonomiansvarig (eller annan kontaktperson)
Namn och adress

Maria Brovall
Fåglebodavägen 17
290 60 KYRKHULT

Telefonnummer (även riktnummer)

0454-770130 (arb)
Mobiltelefonnummer
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

maria.brovall@tobi.se
D. Beskrivning av projektet
D1. Projektnamn

Fågleboda Fiber
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D2. Beskriv kortfattat vad du söker stöd för och vad du vill uppnå med projektet

Att i form av ekonomisk förening bygga ett optiskt fibernät i byarna Agngölsmåla,Dalanshult,
Ebbamåla,Fågleboda,Jutanäs,Karamåla,Kräftemåla,Käringebygd,Mörbohult,Röshult,
Tulseboda,Ulvaboda,Väghult och Åmma i Kyrkhults s;n,Olofströms K:n.
Projektets mål är att säkerställa en kommunikationslösning för nutid och framtid.

D3. Klardatum
När bedömer du att du har genomfört projektet, betalat alla fakturor, redovisat alla kostnader till myndigheten och lämnat slutrapporten?
År, månad, dag

20141231

E. Momsredovisningsskyldighet
Är du skyldig att redovisa moms för den verksamhet som du söker stöd för?

Ja

Nej

Delvis

F. Sammanställning av projektets kostnader

G. Sammanställning av projektets offentliga
resurser

Kostnader

Offentliga resurser

Belopp, kr

Löner

Värderat belopp, kr

Offentliga resurser

Indirekta kostnader
(OH-kostnader)
Investeringar
Övriga kostnader

Summa faktiska kostnader

H. Sammanställning av projektets finansiering
Finansiering

Belopp, kr

Projektstöd
Privat medfinansiering
Intäkter i projektet
Deltagaravgifter
Övrig offentlig medfinansiering

Summa faktisk medfinansiering

J. Andra sökta eller beviljade stöd
J1. Har du sökt eller beviljats andra stöd för samma eller liknande verksamhet som ska
utföras i projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet. Om du inte har fått beslutet än, bifoga en kopia
av ansökan.

J2. Har företaget eller verksamheten fått annat statligt, kommunalt eller annat
offentligt stöd under de tre senaste taxeringsåren?
Om "Ja", bifoga en kopia av beslutet

K. Upphandlande myndighet eller enhet
Är du som sökande en upphandlande myndighet eller enhet enligt någon av
upphandlingslagarna?
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L. Bilagor
Du ska alltid bifoga följande bilagor
Bilaga nr

1

Projektplan inklusive budget och finansieringsplan
Intyg om firmatecknare

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

Medfinansieringsintyg (LSB 12:4) eller beslut om medfinansiering
Fullmakt
Kopia av offerter
Tillstånd och godkännanden som krävs för investeringen
Kopia av beslut eller ansökan om annat stöd
Kopia av beslut om annat offentligt stöd
Samarbetsavtal (LSB13:1) för stöd till samarbete inom den gröna sektorn
Andra bilagor som har betydelse för ditt projekt

M. Försäkran och underskrift
• Jag försäkrar att uppgifterna i ansökan och dess bilagor är fullständiga och riktiga.
• Jag har tagit del av kraven för stödet och åtar mig att följa regelverket.
• Jag medger att uppgifter om projektetet och kontaktuppgifter får publiceras av länsstyrelsen, Jordbruksverket, LAG
och Sametinget i informationssyfte.
• Om du som sökande är en upphandlande myndighet eller enhet : Jag försäkrar att vi följer den upphandlingslagstiftning
som gäller för vår verksamhet.
Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

De uppgifter du lämnat i din ansökan används för stödhantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och
analys inom Jordbruksverket, länsstyrelserna och Sametinget. 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 kommissionens förordning (EG) 259/2008 om
tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1290/2005 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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