Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za
slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory
SA.45332 (2016/X)
Členský stát

Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě
Název regionu (podle NUTS)
Poskytovatel podpory

Název opatření podpory

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

Typ opatření

GALICIA
Čl. 107 odst. 3 písm. c)
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
Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory
Doba trvání

23.04.2016 - 22.09.2016

Dotyčná hospodářská odvětví

Telekomunikační činnosti
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
Všechny podniky

Kategorie příjemce

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci EUR 1 1415 (v milionech)
režimu
V rámci záruk
Nástroj podpory (článek 5)

Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise

-

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FEADER - EUR 2.57 (v milionech)

Cíle

Podpora na širokopásmovou infrastrukturu (článek 52)

Maximální intenzita
Malé a střední
podpory v % nebo podniky– příplatky v
maximální výše
%
podpory v národní
měně
3,611 EUR

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0177-080416-0001_es.pdf

