
Smart och hållbar ekonomi för alla

• Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar 
tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den 
långsiktiga strategin Europa 2020.

• Fyra europeiska struktur- och investeringsfonder ska bidra 
till de gemensamma målen om förbättrad miljö, fler jobb 
och ökad konkurrenskraft:
9 Europeiska regionala utvecklingsfonden
9 Europeiska socialfonden
9 Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
9 Europeiska havs- och fiskerifonden



Så här satsar Sverige i 
Landsbygdsprogrammet



Landsbygdsprogrammets
Projektstöd till bredband i Västra Götaland

• Sammanställning inför Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2016
Från Jordbruksverket tilldelade medel 2016 334 938 847,- kr
Beslut 2016-03-31 - 2016-06-28 333 009 384,- kr
Resterar från tilldelade medel 2016: =      1 929 463,- kr
Ev tidigarelagd utbet av budgetmedel: 163 000 000,- kr

=164 929 463,- kr
Resterande ansökningar t o m idag: ca 154 MSek

2016-05-23 Sammanställt av Monica Ek-Remmerth, 
Landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen



Urvalskriterier som ska bidra till…

• program som styrs av mål istället för efterfrågan
• bättre koppling till programuppföljning  
• högre projektkvalitet
• transparent urvalsprocess



Urvalspoängberäkning…



Geografiskt område



Utbetalningar – enbart E-ansökan

• Enbart förskott idag
• Delutbetalningar till hösten efter infomöte hos Länsstyrelsen
• Slututbetalning – inte möjligt förrän vintern -16
• http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsb

ygdsprogrammet/attansokaomutbetalning.4.2175f29152c7f6f820
69bcf.html

• Koppling till beviljad budget
• Länsstyrelsen har 90 dagars handläggning från ansökan till 

utbetalninganmaning till Jordbruksverket
• Jordbruksverket har 60 dagar för kontroll av projekt före 

utbetalning.

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/attansokaomutbetalning.4.2175f29152c7f6f82069bcf.html


Konkurrensutsättning

• Inköp av alla varor och tjänster till projektet
• Inköp av tjänsten installation och drift av aktiv 

utrustning
• Ej samförläggning med andra aktörer
• Egen samförläggning med VA t ex
• Material – alltid konkurrensutsätta
• Anbudsförfrågan eller Intresseanmälan före anbud
• Under 250.000/budgetgrupp - offerthantering



Konkurrensutsättning underlag
1. Anbudsförfrågan.
2. Annonseringsunderlag.
3. Öppningsprotokoll över inkomna anbud.
4. Utvärdering av anbuden och protokoll där det framgår hur du 

utvärderat samtliga anbud.
5. Tilldelningsbeslut.
6. Kontrakt och eventuellt ramavtal.
7. Om du använder något undantag ska du skicka med underlag 

som styrker att detta är tillåtet.
8. Ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att 

konkurrensutsättningen är korrekt genomförd.



Information om krav vid utbetalning och 
slutredovisning
• Alla kostnader ni söker stöd – ska finnas med i budget
• Sänd inte in kostnadsfakturor som inte är stödberättigade
• E-ansökan om utbetalning som är inskickad för sent; 

1-14 dgr = 50 % avdrag 
> 14 dgr = 100 % avdrag på stödbelopp

• Följ er projektplan
• Ni har lagt ut ert projekt på ledningskollen före grävning
• Ni har följt konkurrensutsättningsreglerna på Jordbruksverkets 

hemsida
• Ni har inte mer än 10 % differens mellan redovisade och 

stödberättigade utgifter



Exempel

• Fakturaunderlag vid ansökan om delutbetalning 975.000
• Stödberättigade kostnader 877.000
• Differensen blir 98.000, över 10 % mellan sökt och stödberättigat
• 98.000 x 40 % (stödprocenten i länet) = 39.200 kr kommer att dras 

av från de 877.000 kr.
• Revidera budget före ansökan om utbetalning!!
• Separera fakturor för ev stamnät och accessnät!!
• Sänd inte in fakturor som inte finns med i budget!


