
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.50958 (2018/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója España

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA
-

A támogatást odaítélő hatóság 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

A támogatási intézkedés jogcíme TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos
lapban megjelent támogatás
elérhetősége)

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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés
módosítása
Időtartam 2017.03.29 - 2020.12.31

Érintett gazdasági ágazatok Elektromos; híradástechnikai célú közmű építése
Vezetékes távközlés
Vezeték nélküli távközlés
Műholdas távközlés

A kedvezményezett típusa -

A program keretében előirányzott teljes
éves költségvetési összeg

EUR 150 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 

Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő
társfinanszírozás esetén

FEDER - EUR 364.00 (millió)

 
 



Célkitűzések Maximális támogatási
intenzitás (%) vagy

Maximális támogatási
összeg (nemzeti

valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

Széles sávú infrastruktúrára irányuló támogatás (52. cikk) 90 0000 EUR

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
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


