
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.50259 (2018/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris

Regiono pavadinimas (NUTS) GALICIA
107 str. 3 dalies c punktas

Pagalbą suteikianti institucija 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/

Pagalbos priemonės pavadinimas ENER - Extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en
entidades singulares de población

Nacionalinis teisinis pagrindas (nuoroda į
atitinkamą nacionalinį oficialųjį leidinį)

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.

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės keitimas

Trukmė 2018.01.16 - 2020.06.30

Ūkio sektorius (-iai) Telekomunikacijos
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Bevielio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla

Gavėjo rūšis Visos įmonės

Pagal schemą planuojamo biudžeto bendra metinė
suma 

EUR 4.734 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies finansuojama
Bendrijos lėšomis 

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

 
 



Tikslai Didžiausias pagalbos
intensyvumas % arba

didžiausia pagalbos
suma nacionaline

valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pagalba plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (52 straipsnis) 90 0000 EUR

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180115/AnuncioG0177-110118-0005_es.pdf


