
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia
Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG)
Numer pomocy SA.50259 (2018/X)

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego

Nazwa regionu (NUTS) GALICIA
Artykuł 107 ust. 3 lit. c)

Organ przyznający pomoc Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Edificio CINC Cidade da Cultura de Galicia Monte Gaiás, s/n
15781 – Santiago de Compostela (A Coruña) ESPAÑA
http://amtega.xunta.gal/

Nazwa środka pomocy ENER - Extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en
entidades singulares de población

Krajowa podstawa prawna (odesłanie do
właściwego promulgatora krajowego)

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2018 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 ultrarrápida en entidades singulares de población,
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el período
2018-2020 (procedimiento administrativo PR605A) DIARIO
OFICIAL DE GALICIA, de 15 de enero de 2018.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy

Czas trwania pomocy 16.01.2018 - 30.06.2020

Sektor(y) gospodarki Telekomunikacja
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej; z
wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej

Rodzaj beneficjenta Wszystkie przedsiębiorstwa

Całkowity planowany roczny budżet programu
pomocy 

EUR 4.734 (w mln)

Przeznaczona na gwarancje - 

Instrument pomocy (art. 5) Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji -

W przypadku współfinansowania z funduszy
wspólnotowych 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - EUR
10.65 (w mln)

 
 



Cele Maksymalna
intensywność pomocy
w % lub maksymalna

kwota pomocy w
walucie krajowej

MŚP –w %

Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową (art. 52) 90 0000 EUR

 
 

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180115/AnuncioG0177-110118-0005_es.pdf


