
Door de lidstaten medegedeelde informatie met betrekking tot staatsteun die is verleend in het kader van Verordening
(EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen

107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel SA.50958 (2018/X)

Lidstaat Spanje

Referentie lidstaat España

Naam van de regio (NUTS) ESPANA
-

Steunverlenende autoriteit 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

Benaming van de steunmaatregel TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Nationale rechtsgrondslag (Referentie
desbetreffende nationale officiële
publicatie)

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.

Soort steun Regeling

Aanpassing bestaande steunmaatregel 

Looptijd 29.03.2017 - 31.12.2020

Betrokken economische sector(en) Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Draadgebonden telecommunicatie
Draadloze telecommunicatie
Telecommunicatie via satelliet

Soort begunstigde -

Totale geplande jaarbudget in het kader
van de regeling

EUR 150 (in miljoen)

Voor garanties - 

Steuninstrument (artikel 5) Subsidie/rentesubsidie

Referentie besluit van de Commissie -

Bij cofinanciering uit communautaire
fondsen 

FEDER - EUR 364.00 (in miljoen)

 
 



Doelstellingen Maximum
steunintensiteit (in %)

of maximum
steunbedrag (in

nationale munteenheid)

Kmo-verhogingen (in
%)

Steun voor breedbandinfrastructuur (art. 52) 90 0000 EUR

 
 

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
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


