
Uppgifter från medlemsländerna om statligt stöd som beviljas enligt kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av
den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna

107 och 108 i fördraget (Text av betydelse för EES)
Stöd nummer SA.50958 (2018/X)

Medlemsstat Spanien

Medlemsstatens referensnummer España

Regionens namn (NUTS) ESPANA
-

Stödbeviljande myndighet 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

Stödåtgärdens titel TRTEL-PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA BANDA ANCHA DE
NUEVA GENERACIÓN

Nationell rättslig grund (hänvisning till
landets officiella kungörelseorgan)

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.

Åtgärdstyp Stödordning

Ändring av en befintlig stödåtgärd

Varaktighet 29.03.2017 - 31.12.2020

Berörda ekonomiska sektorer Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
Trådbunden telekommunikation
Trådlös telekommunikation
Telekommunikation via satellit

Typ av stödmottagare -

Årligt totalbelopp för den budget som
planeras enligt ordningen

EUR 150 (i miljoner)

För garantier - 

Stödinstrument (artikel 5) Bidrag/Räntesubvention

Hänvisning till kommissionens beslut -

Vid medfinansiering från
gemenskapsfonder

FEDER - EUR 364.00 (i miljoner)

 
 



Mål Högsta tillåtna
stödnivå i % eller

högsta tillåtna
stödbelopp i nationell

valuta

Bonus för små och
medelstora företag i %

Stöd till bredbandsinfrastruktur (art. 52) 90 0000 EUR

 
 

Webblänk till den fullständiga texten till stödåtgärden
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


