A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma
SA.45332 (2016/X)
Tagállam

Spanyolország

A tagállam azonosítója
Régió megnevezése (NUTS)
A támogatást odaítélő hatóság

A támogatási intézkedés jogcíme

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

Az intézkedés típusa

GALICIA
107. cikk (3) bekezdés c) pont
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/
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
RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2016 por la que se aprueban las
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
Program

A létező támogatási intézkedés módosítása
Időtartam

2016.04.23 - 2016.09.22

Érintett gazdasági ágazatok

Távközlés
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés
Összes cég

A kedvezményezett típusa
A program keretében előirányzott teljes éves
költségvetési összeg
Kezességvállalásra elkülönített rész

EUR 1 1415 (millió)

Támogatási eszköz (5. cikk)

Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése

-

-

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozás
esetén

FEADER - EUR 2.57 (millió)

Célkitűzések

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (52. cikk)

Maximális támogatási Kkv-többlettámogatás %
intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási
összeg (nemzeti
valutanem)
3,611 EUR

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0177-080416-0001_es.pdf

