
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 651/2014
zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108

zmluvy (Text s významom pre EHP)
Číslo pomoci SA.50958 (2018/X)

Členský štát Španielsko

Referenčné číslo pridelenéčlenským
štátom

España

Názov regiónu(NUTS) ESPANA
-

Orgán poskytujúci pomoc SECRETARÍA DE ESTADO PARA LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN Y LA AGENDA DIGITAL
POETA JOAN MARAGALL 41, MADRID, CP 28070
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx

Názov opatrenia pomoci TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Vnútroštátny právny základ(odkaz na
príslušný vnútroštátnyprávny nástroj)

Orden ETU/275/2017, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden
IET/1144/2013, de 18 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda
ancha de nueva generación (BOE nº 44, 18 de marzo de 2017). Extracto de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la
Agenda Digital, de 16 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas para
la realización de proyectos en el marco del Programa de extensión de la
banda ancha de nueva generación.

Typ opatrenia Schéma pomoci

Zmena existujúceho opatrenia pomoci

Trvanie 29.03.2017 - 31.12.2020

Príslušné odvetvia hospodárstva Výstavba elektrických a telekomunikačných sietí
Činnosti drôtových telekomunikácií
Činnosti bezdrôtových telekomunikácií
Satelitné telekomunikačné činnosti

Typ príjemcu -

Celková ročná výška rozpočtu
plánovaného podľa schémy pomoci

EUR 150 (v mil.)

V rámci garancií - 

Nástroj pomoci (čl. 5) Grant/Bonifikácia úrokov

Odkaz na rozhodnutie Komisie -

V prípade spolufinancovaniaz
finančných prostriedkovSpoločenstva

FEDER - EUR 364.00 (v mil.)

 
 



Ciele Maximálna intenzita
pomoci v % alebo
maximálna výška

pomoci v národnej
mene

Bonusy pre MSP v %

Pomoc na širokopásmové infraštruktúry (čl. 52) 90 0000 EUR

 
 

Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci
https://boe.gob.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-3358,

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-B-2018-22923.pdf


