
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas sniegts atbilstīgi Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulai (ES)
Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108.

pantu (dokuments attiecas uz EEZ)
Atbalsta numurs SA.50958 (2018/X)

Dalībvalsts Spānija

Dalībvalsts atsauces numurs España

Reģiona nosaukums (NUTS) ESPANA
-

Piešķīrēja iestāde 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

Atbalsta pasākuma nosaukums TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Valsts līmeņa juridiskais pamats
(atsauce uz attiecīgo valsts oficiālo
publikāciju)

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.

Pasākuma veids Shēma

Spēkā esoša atbalsta pasākuma
grozījums
Ilgums 29.03.2017 - 31.12.2020

Attiecīgās tautsaimniecības nozares Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

Saņēmēja veids -

Kopējais saskaņā ar shēmu ieplānotais
gada budžets

EUR 150 (miljonos)

Garantijām - 

Atbalsta instruments (5. pants) Dotācija/procentu likmju subsīdija

Atsauce uz Komisijas lēmumu -

Ja atbalsta shēmu līdzfinansē no
Kopienas fondiem

FEDER - EUR 364.00 (miljonos)

 
 
Mērķi Atbalsta maksimālā

intensitāte % vai
atbalsta maksimālā

summa valsts valūtā

MVU atvieglojumi %



Atbalsts platjoslas infrastruktūrai (52. pants) 90 0000 EUR

 
 

Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu
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


