
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.50259 (2018/X)

Stat membru Spania

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) GALICIA
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul 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/

Denumirea măsurii de ajutor ENER - Extensión de redes de banda ancha ultrarrápida en
entidades singulares de población

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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.

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 16.01.2018 - 30.06.2020

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Telecomunicaţii
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu
Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 4.734 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) - EUR 10.65
(în milioane)

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru infrastructurile de bandă largă (articolul 52) 90 0000 EUR

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180115/AnuncioG0177-110118-0005_es.pdf


