
sådan gør du 
Indhent tilbud på projektet.

Lav et budget for projektet.

Udfyld og indsend ansøgningsskema til Landdistriktspuljen  
eller den Lokale Aktionsgruppe.
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Det er muligt at søge økonomisk støtte til lokale mobil- og 
bredbåndsprojekter i Landdistriktspuljen.

SØG STØTTE TIL LOKALE 
PROJEKTER 

Landdistriktspuljen støtter tre typer projekter: For-
søgsprojekter, forsknings- og informationsprojekter 
samt projekter på de små øer. Overordnet set støt-
tes projekter, der kan fremme en bæredygtig udvik-
ling i landdistrikterne og på øerne. Både foreninger, 
private, selvejende og offentlige institutioner samt 
kommuner kan få støtte fra puljen.

For projekter på de 27 små-øer er der mulighed for 
at søge midler fra Landdistriktspuljen i begrænset 
omfang. Det kan fx være projekter, der understøtter 
øboernes levevilkår og kan søges af både enkeltper-
soner, foreninger, institutioner og virksomheder med 
lokal forankring på en af de 27 småøer.

Landdistriktsprogrammet for 2014-2020 giver mu-
lighed for støtte til bl.a. bredbåndsprojekter for at 
fremme udvikling i landdistrikterne. Det kan ske i 
forbindelse med fokusområdet om fremme af loka-
ludvikling i landdistrikter (6B). Projekterne indstilles 

gennem de lokale aktionsgrupper – LAG’er, og kan 
bl.a. bestå i støtte til udrulning af infrastruktur og sø-
ges af små virksomheder og lokale ildsjæle. 

LAG’er er lokalt forankrede foreninger, som skaber 
udvikling og innovation i lokalsamfundene ved 
blandt andet at tildele tilskudsmidler, som de mod-
tager fra EU. Hver aktionsgruppe får et budget fra Er-
hvervs- og Vækstministeriet og EU, som går til dels at 
støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

KRAV TIL ANSØGNINGERNE

Finansierings-, anlægs- og driftsbudgetter skal ved-
lægges ansøgningen. Ved opfølgning skal der leve-
res en skriftlig evaluering af projektets forløb og re-
sultater og et revideret regnskab, der dokumenterer, 
at midler er anvendt i overensstemmelse med tilsag-
net. For tilskud/lån der overstiger 100.000 kr., skal 

http://o.dev.livogland.omega.oitudv.dk/forside
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper
http://livogland.dk/lokale-aktionsgrupper
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På Samsø har en række borgere 
stiftet en forening, der skal levere 
internet til øens beboere. Forenin-
gen fik bl.a. støtte fra den lokale 
aktionsgruppe. 

Da internetudbyderen Skyline, som 
leverede trådløst internet til mange 
af øens beboere, gik konkurs, tog 
samsingerne sagen i egen hånd for 
at skaffe bredbånd til øen. De opret-
tede Foreningen Samsø Bredbånd 

med formålet at skaffe hurtigt inter-
net til øen.

Straks efter Foreningen Samsø Bred-
bånds stiftelse begyndte arbejdet 
med udrulningen af bredbåndsfor-
bindelsen. For hurtigt at skaffe inter-
net til øens beboere, valgte forenin-
gen at betale lokale installatører for 
at få fordelingsmasterne op at stå.

Foreningens arbejde er blevet reali-

seret med hjælp fra borgere, der har 
ydet lån og forudbetalt udstyr. Der-
udover er foreningen blevet bevil-
liget et lån fra Erhvervsfonden på 
Samsø, fået 50.000 kr. i støtte fra 
Samsøfonden samt 335.000 kr. fra 
LAG Læsø, Ærø og Samsø.

Du kan finde mere information om 
Foreningen Samsø Bredbånd her.

trådløst bredbånd til samsø

eksempel

projektets regnskab revideres af en statsautoriseret 
eller registreret revisor.

MULIGHED FOR FRADRAG TIL BREDBÅND

Fra 1. januar 2016 udvides BoligJobordningen 
(”håndværkerfradraget”) med fradrag for ydelser i 
forbindelse med tilslutning til bredbånd. Fremover 
bliver det muligt at bruge BoligJobordningen, når 
man skal have bredbånd etableret på sin ejendom.  

Fradragsmuligheden gælder for alle bredbåndstek-
nologier. Der gives således fradrag for arbejdsløn til 
indskydning og nedgravning af bredbåndskabler 
på egen grund og for arbejdsløn til opsætning af 
modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd 
på boligens ydre rammer. Modtageudstyr kan fx be-
stå i opsætning af en modtager til et wifi-signal eller 
udstyr monteret på boligen for at forbedre modta-
gelsen af mobilt bredbånd. Der gives mulighed for 
fradrag for op til 12.000 kr. pr. person i 2016 og 2017.

http://net4samso.dk/
http://net4samso.dk/

