
Valstybių narių pranešama informacija apie valstybės pagalbą, teikiamą pagal 2014 m. birželio 17 d. Komisijos
reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant

Sutarties 107 ir 108 straipsnius (Tekstas svarbus EEE)
Pagalbos numeris SA.50958 (2018/X)

Valstybė narė Ispanija

Valstybės narės nuorodos numeris España

Regiono pavadinimas (NUTS) ESPANA
-

Pagalbą suteikianti institucija 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

Pagalbos priemonės pavadinimas TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Nacionalinis teisinis pagrindas
(nuoroda į atitinkamą nacionalinį
oficialųjį leidinį)

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.

Pagalbos priemonės tipas Schema

Egzistuojančios pagalbos priemonės
keitimas
Trukmė 2017.03.29 - 2020.12.31

Ūkio sektorius (-iai) Komunalinių elektros ir telekomunikacijos statinių statyba
Laidinio ryšio paslaugų veikla
Bevielio ryšio pasaugų veikla
Palydovinio ryšio paslaugų veikla

Gavėjo rūšis -

Pagal schemą planuojamo biudžeto
bendra metinė suma 

EUR 150 (mln.)

Garantijoms - 

Pagalbos priemonė (5 str.) Dotacija / palūkanų normų subsidija

Nuoroda į Komisijos sprendimą -

Jeigu pagalbos schema iš dalies
finansuojama Bendrijos lėšomis 

FEDER - EUR 364.00 (mln.)

 
 



Tikslai Didžiausias pagalbos
intensyvumas % arba

didžiausia pagalbos
suma nacionaline

valiuta

MVĮ skiriamos
priemokos %

Pagalba plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai (52 straipsnis) 90 0000 EUR

 
 

Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą
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


