
Информация, предоставена от държавите членки във връзка с държавните помощи, отпуснати съгласно
Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за

съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (текст от значение за ЕИП)
Номер на помощта SA.50958 (2018/X)

Държава-членка Испания

Референтен номер на
държавата-членка

España

Име на региона (NUTS) ESPANA
-

Предоставящ орган 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

Наименование на мярката за помощ TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Национално правно основание
(позоваване на съответната
национална официална публикация)

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.

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка
за помощ
Продължителност 29.03.2017 - 31.12.2020

Засегнат/и икономически сектор/и Строителство на преносни и разпределителни електрически и
далекосъобщителни мрежи
Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи
Далекосъобщителна дейност по безжичен път
Спътникова далекосъобщителна дейност

Вид на получателя -

Общ годишен размер на планирания
бюджет по схемата

EUR 150 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на
Комисията

-

Ако има съфинансиране от фондове
на Общността

FEDER - EUR 364.00 (в млн.)

 
 



Цели Максимален
интензитет на

помощта в % или
Максимален размер

на помощта в
национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за широколентови инфраструктури (член 52) 90 0000 EUR

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
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


