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Osa I – Yleiset tiedot

Jäsenvaltio Suomi

Jäsenvaltion viitenumero

Alue(et) Aluetukiluokitus

Myöntävä viranomainen
Osoite

PL 320, 00059 Traficom

Nimi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Verkkosivut

https://www.traficom.fi/

Tukitoimenpiteen nimike

Laajakaistatukiohjelma

Kansallinen oikeusperusta (mainitaan julkaisuviite)

Laki kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta (1262/2020), muutettuna lailla laajakaiastarakentamisen tuesta annetun lain muuttamisesta (1185/2021). 
Valtioneuvoston asetus kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa (203/2021), muutettuna
valtioneuvoston asetuksella kunnan maksuosuudesta ja nopean laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta laajakaistahankkeessa annetun
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1184/2021).

Linkki tukitoimenpidettä koskevaan koko tekstiin

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2020/20201262, https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210203, https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20211184

Toimenpidetyyppi

Ohjelma

Tuensaajan nimi ja konserni(3), johon se kuuluu

Onko kyseessä voimassa olevan toimenpiteen muutos?

Kyllä

Komission käyttämä tuen numero

SA.61141

Muutoksen tyyppi

Muuttaminen

Alkaa

3/2/2022

Päättyy

31/12/2023

Myöntämispäivä

Toimiala(t)

Kaikki tukikelpoiset toimialat
Tukikelpoiset toimialat

Tuensaajatyyppi

Pk-yritykset - Suuret yritykset

Ohjelman mukainen suunniteltu vuosibudjetin kokonaismäärä

105,000,000

Yritykselle myönnetyn tapauskohtaisen tuen kokonaismäärä

Takaukset

42,000,000

Tukiväline

Direct grant/ Interest rate subsidy - Provision of risk finance - Loan/ Repayable advances - Guarantee (where appropriate with a reference to the
Commission decision (10))

Tarkentakaa:

GBER Notification Form
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Mihin seuraavista laajoista ryhmistä se soveltuisi parhaiten vaikutuksensa/tarkoituksensa kannalta:

Jos EU:n rahastoista saadaan yhteisrahoitusta

Ei

EU:n rahaston nimi Rahoituksen määrä (EU:n rahastoa kohden)

Osa II – Tavoitteet

Ensisijainen tavoite – Yleiset tavoitteet
Tuen enimmäisintensiteetti prosentteina tai
enimmäismäärä kansallisessa valuutassa
(kokonaislukuina)

Pk-yrityksille myönnettävät lisät prosentteina

Alueellinen tuki – investointituki (14 artikla)

Alueellinen tuki – toimintatuki (15 artikla)

Tuki pk-yrityksille (17 – 19 b artikla)

Tuki Euroopan alueelliselle yhteistyölle (20 – 20 a
artikla)

Pk-yrityksille myönnettävä tuki – pk-yritysten
rahoituksensaanti (21–22 artikla)

Tutkimus- ja kehitystyöhön sekä
innovaatiotoimintaan myönnettävä tuki (25–30
artikla)

Tutkimus- ja kehityshankkeisiin myönnettävä
tuki (25 artikla)
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Epäedullisessa asemassa olevien ja alentuneesti
työkykyisten työntekijöiden hyväksi myönnettävä
tuki (32–35 artikla)

Tuki ympäristönsuojeluun (36–49 artikla)

Tuen enimmäisintensiteetti

Luonnonmullistuksen tyyppi

Luonnonmullistuksen tapahtumispäivä Alkamispäivä Päättymispäivä

Tuki kiinteille laajakaistaverkoille (52 artikla) 165,000,000

InvestEU-rahastosta tuettuihin rahoitustuotteisiin
liittyvä tuki (56 d – 56 f artikla)

56 e artikla



4 / 4

Osa III – Liitteet

Luetelkaa kaikki ilmoitukseen liitetyt asiakirjat ja toimittakaa kyseisistä asiakirjoista paperijäljennökset tai esittäkää niiden suorat internetlinkit:

Liitteet: Esittäkää huomautukset liitteellä:


