
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.45332 (2016/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referensnummer

Regionens namn (NUTS) GALICIA
Artikel 107.3 b

Stödbeviljande myndighet 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/

Stödåtgärdens titel 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

Nationell rättslig grund (hänvisning till landets
officiella kungörelseorgan)

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 

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 23.04.2016 - 22.09.2016

Berörda ekonomiska sektorer Telekommunikation
Trådbunden telekommunikation
Trådlös telekommunikation
Telekommunikation via satellit

Typ av stödmottagare Samtliga företag

Årligt totalbelopp för den budget som planeras
enligt ordningen

EUR 1 1415 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -



Vid medfinansiering från gemenskapsfonder FEADER - EUR 2.57 (i miljoner)

 
 
Mål Högsta tillåtna

stödnivå i % eller
högsta tillåtna

stödbelopp i nationell
valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Stöd till bredbandsinfrastruktur (art. 52) 3,611 EUR

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160422/AnuncioG0177-080416-0001_es.pdf


