Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за
съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта
SA.45332 (2016/X)
Държава-членка

Испания

Референтен номер на държавата-членка
Име на региона (NUTS)

GALICIA
Член 107, параграф 3, буква в)
Предоставящ орган
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Edificio CINC Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás, s/n
15781 – Santiago de Compostela
http://amtega.xunta.gal/
Наименование на мярката за помощ
IND - Extensión de redes de banda ancha de nueva generación de
muy alta velocidad en polígonos industriales para el desarrollo de
la industria 4.0 en Galicia
Национално правно основание (позоваване на RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2016 por la que se aprueban las
съответната национална официална публикация) bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, para la extensión de redes de banda
ancha de nueva generación de muy alta velocidad en polígonos
industriales para el desarrollo de la industria 4.0 en Galicia,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural de Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el período
2016-2018 (procedimiento administrativo PR603A).DOG Num.77
22/04/2016 Decisión de ejecución de la Comisión C (2015) 8144,
de 18 de noviembre, por la que se aprueba el programa de
desarrollo rural de Galicia (España) a efectos de la concesión de
ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural CCI:
2014ES06RDRP011
Вид на мярката
Схема
Изменение на съществуваща мярка за помощ
Продължителност

23.04.2016 - 22.09.2016

Засегнат/и икономически сектор/и

Далекосъобщения
Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
Далекосъобщителна дейност по безжичен път
Спътникова далекосъобщителна дейност
Всички предприятия

Вид на получателя

Общ годишен размер на планирания бюджет по EUR 1 1415 (в млн.)
схемата
За гаранции
Инструмент за помощ (член 5)

Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FEADER - EUR 2.57 (в млн.)

Цели

Помощи за широколентови инфраструктури (член 52)

Максимален Бонуси за МСП в %
интензитет на
помощта в % или
Максимален размер
на помощта в
национална валута
3,611 EUR

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0177-080416-0001_es.pdf

