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Dnr

I fylls av myndigheten

UNDERSTÖD FÖR OFFENTLIGA PERSONTRAFIKEN
1. Uppgifter om sökanden
Kommunens/sökandens namn

Postadress

Postnummer Postanstalt

Bankkontonummer

3. Föremålet för statsunderstöd och statsunderstödsbelopp som söks (OBS! Ansök understöd för 
    trafikplanerings-, utvecklings- och prövningsprojekt med egen blankett!)

Statsunderstöd som 
söks (€, moms 0 %)

Totala kostnader  
(€, moms 0 %)

Trafikservice enligt trafikavtalsförordningen

Trafikplanerings-, utvecklings- och prövningsprojekt

Sammanlagt

 anskaffningar för lokaltrafik

 anskaffningar för servicetrafik

 sänka priser på biljettprodukter

 planering av trafiktjänster

 utveckling av trafiktjänster

 annat projekt, vad?

 prövning av trafiktjänster

 andra anskaffningar för trafik enligt trafikavtalsförordningen

2. Sökandes kontaktperson
Namn

Adress

Postnummer Postanstalt

Postanstalt

Arbetstelefon Hemtelefon Fax

E-postadress



2 / 2ely10j1_sv 01/2022

4. Noggrannare utredning om föremålen för statsunderstöd (vid behov på särskild bilaga)
Statsunderstöd för trafik enligt trafikavtalsförordningen

Trafikplanerings-, utvecklings- och prövningsprojekt

5. Sökandens underskrifter
Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

6. Bilagor till ansökan
 Broschyr eller annan utredning om de biljettprodukter som är i bruk.
 Avtal enligt (trafikavtalsförordningen) förordningen om serviceavtal, varav framgår tidtabell och rutt för trafiken.
 För allmänheten avsedd tidtabell för lokaltrafiken/servicelinjerna  eller www-adress, var informationen finns.
 Projektplan, arbetsprogram (då ansökan gäller planering, försök eller utveckling).

 Andra bilagor, vilka? 

 Avsiktsförklaring för utvecklingsprogram

Dessa närings- trafik- och miljöcentralers (NTM-centralers) kontaktuppgifter verksamhetsområdesvis 
dit blanketterna skickas: 
NTM-centralernas kontaktuppgifter
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