
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.50259 (2018/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat 

Naam van de regio (NUTS) GALICIA
Artikel 107, lid 3, onder c)

Steunverlenende autoriteit 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/

Benaming van de steunmaatregel ENER - Extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en
entidades singulares de población

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële publicatie)

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.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 16.01.2018 - 30.06.2020

Betrokken economische sector(en) Telecommunicatie
Draadgebonden telecommunicatie
Draadloze telecommunicatie
Telecommunicatie via satelliet

Soort begunstigde Alle bedrijven

Totale geplande jaarbudget in het kader van de
regeling

EUR 4.734 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire fondsen Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - EUR
10.65 (in miljoen)

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %)

of maximum
steunbedrag (in

nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Steun voor breedbandinfrastructuur (art. 52) 90 0000 EUR

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180115/AnuncioG0177-110118-0005_es.pdf


