ANSÖKAN TILL INFORMATIONSSÄKERHETSPROGRAM 2020
1. Allmänna uppgifter
Projektets namn

Projektperiod: (ÅÅÅÅ-MM-DD – ÅÅÅÅ-MM-DD)

Sökt belopp från Västra Götalandsregionen *

Projektets totalkostnad **

kronor

kronor

2. Uppgifter om sökanden
Sökande:

Primärkommuner med geografiskt ursprung i VG-län enbart från start

Org. Nummer

Telefon

Adress
Officiell webbadress
Postnummer/
Postort
Plusgiro

Bankgiro

3. Underskrift
Undertecknad försäkrar att de uppgifter som lämnas i ansökan inklusive bilagor är riktiga. Samtidigt medges att projektansökan får tas upp
och diskuteras med berörda parter.
Vidare medger undertecknad att de personuppgifter om undertecknad, som lämnats i ansökan får behandlas på sådant sätt och i sådan
omfattning som är nödvändig för Västra Götalandsregionens hantering av ärendet, enligt 6 artikel i GDPR, punkt b (behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant
avtal ingås.)

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

* Högst belopp 125 000
** Lägst belopp 315 000 för att erhålla högsta medfinansiering

Namnförtydligande

4.

Informationssäkerhetssamordnare/Projektledare

Namn:
Telefon:

Mobil:

E:post
Om inte informationssäkerhetssamordnare finns klar vid ansökans inlämnande går det bra att ange annan ansvarig för ansökan.
Informationssäkerhetssamordnare avser söka Informationssäkerhetsutbildning vid Högskolan i Skövde: Ja / Nej.
Önskar gå utbildningen År:

2018

2019

2020

5. Projektets syfte, mål och beskrivning
Område som söks inom informationssäkerhetsprogram 2020.

Ansökan avser område

JA

Nej

Genomfört tidigare

Informationsinsatser och förankring
Nuläge, risk- och Gapanalys
Utbildning av Informationssäkerhetssamordnare
Informationsklassificering
Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)
Tillgängliggöra öppna data
Vid svar ”Genomfört tidigare” tar vi tacksamt ett mot någon form av dokumentation över detta i samband med ansökan.

Ambitionen hos den sökande skall vara att kunna arbeta igenom samtliga sex områden med målet att införa ett ledningssystem för informationssäkerhe
inte gälla alla områden. Men finansiellt stöd kan bara erhållas en gång.

Projektets syfte, mål och beskrivning
Syfte med sökandes projekt:

Mål med sökandes projekt:

Namnge utpekad arbetsgrupps deltagare:

Projektbeskrivning

6.

Följer projektet riktlinjerna i dokumentet Riktlinjer VGR Informationssäkerhetsprogram 2020, vers 1.00 av den 25 sept 2017?

7. Kostnadsberäkning (slutligt stöd betalas ut efter redovisning enligt riktlinjer)

8. Hur skall resultatet förvaltas efter genomförande?
Beskriv Ert upplägg

9. Årlig uppföljning av resultaten kan komma att genomföras ur ett forskningsperspektiv. Accepterar ni delta i denna uppföljning.

10. Finansiering
Finansiärer – typ av finansiering
Egen insats

Västra Götalandsregionen

Annat

Summa total finansiering

Summa

Bilagor till ansökan
Bilaga nr

Bilagans namn

1

Informationssäkerhetspolicy(om sådan finns)

2

Beräkningsunderlag projektbudget

3

Kommunalt beslut för ansökan

4

Bevis för genomförda åtgärder/utbildningar sedan tidigare

5
6

Ansökan inkl bilagor skickas till:
Västra Götalandsregionen
Valter Lindström
Box 1091
405 23 Göteborg
Mail: valter.lindstrom@vgregion.se

