Søg støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje

Bredbåndspuljen er målrettet boliger, virksomheder og sommerhuse med dårlig bredbåndsdækning.
I modsætning til tidligere, er bredbåndspuljen 2019 mere målrettet mod tyndt befolkede områder, og derfor endnu mere
relevant end tidligere.
Energistyrelsen kortlægger de adresser, der har mulighed for at søge tilskud fra bredbåndspuljen. Det er en forudsætning, at
der ikke er konkrete planer fra en bredbåndsudbyder, om at forbedre dækningen inden for tre år.
De adresser, der kan søge puljen, bliver offentliggjort fra Energistyrelsen. Det forventes at deres kort er opdateret sidst i april.
Se kortet her
Der er følgende krav for at ansøge bredbåndspuljen 2019:


Puljen støtter projekter i et sammenhængende område af boliger, virksomheder og/eller sommerhuse, der har
adgang til maksimalt 10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload. Man kan ikke søge som enkeltperson.



Egenbetaling på mindst 4.000 kr. pr. adresse.



Projektet skal annonceres i mindst 3 uger på Energistyrelsens hjemmeside, inden der kan laves aftale med en
udbyder. Fristen for annoncering er d. 18. september 2019.



Alle ansøgninger om tilskud fra bredbåndspuljen bliver vurderet ud fra 6 kriterier med forskellig vægtning.



Ansøgning om tilskud fra bredbåndspuljen skal sendes via Energistyrelsens tilskudsportal senest d. 23. oktober 2019.



Tilskud fra bredbåndspuljen kan ikke kombineres med håndværkerfradrag.

Læs mere om bredbåndsmidlerne og kriterierne

Informationsmøde om bredbåndspuljen
Energistyrelsen arbejder generelt for bedre mobil- og bredbåndsdækning og har ansvaret for at udmønte bredbåndspuljen.
Derfor inviterer styrelsen til informationsmøder omhandlende ansøgning til bredbåndpuljen. Der afholdes blandt andet
informationsmøde i Hobro mandag den 6. maj 2019, kl. 15 - 17.
Læs mere om informationsmøderne

Økonomisk tilskud og rådgivning
Vesthimmerlands Kommune har tidligere afsat en pulje på 200.000 kr.
Fra denne pulje kunne der efter ansøgning ydes tilskud til projekter, der får tilskud via bredbåndspuljen.
Der kunne max. søges om tilskud på 2.000 kr. pr. adresse og max. 100.000 kr. pr. projekt.
Senere på året tages der stilling til evt. fortsættelse af tilskudsordningen.
Desuden er Vesthimmerlands Kommune behjælpelige med rådgivning og vejledning i forhold til mulighederne i
bredbåndspuljen, hjælp til selve ansøgningen samt til at vurdere de forskellige adressers muligheder for at ansøge sammen.
Kontaktperson ved Vesthimmerlands Kommune:
Jacob Helenius
E-mail jask@vesthimmerland.dk
Tlfnr. 9966 8331

