Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні затвердження у сфері науки і технологій
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План
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діяльності – Пояснення – Паспорт

програми

Пояснення до програми субсидій Nr. 26:
Розбудова широкополосного інтернету та цифрові (електронні) заходи
IPR-Nr. 822 – Економічна політика
1. Виконавець (відповідальна фахова та оперативна адміністративна одиниця)
Гессенське міністерство економіки, енергетики, транспорту та крайового розвитку (HMWEVL)
(фахово / оперативно)
Wirtschafte- und Infrastrukturbank Hessen (Економічний та інфорастукрутний банк Гессена) (у
оперативному плані)
Hessen Agentur (Аґенство Гессен) (у
оперативному плані)
2. Нормативно-правова база або інша основа
Директива Землі Гессен щодо підтримки забезпечення широкополосного інтернету у Гессені
Директиви Землі Гессен щодо підтримки інновацій у відповідних чинних
редакціях
3. Опис програми та діяльності
3.1 Опис програми
Із частки Землі у аукціонній виручці з мобільних частот, які, вже не є потрібними, у так званих
«Цифрових дивідендах» (Digitalen Dividende) II, Землі Гессен у 2015-2017 роках будуть надані
фінансові засоби попереднім обсягом 46 мільйонів €. Фінансові засоби служать переважно
сталій та орієнтованій на потреби розбудові «New Generation Access Breitbandversorgung
(NGA)» у Гессені та підтримці проектів застосування з модельним характером. Вони також
служать кофінансуванню Федеральної програми підтримки для розбудови широкополосного
інтернету (Breitbandausbau) (для цього передбачено приблизно 36,2 мільйонів €). Федеральні
фінансові засоби надаються носіям проектів безпосередньо від Федерації на базі власної
Директиви щодо Федеральної програми, яка буде, серед іншого, містити процедуру Scoring.
Фінансові засоби можна також застосовувати для фінансування Гессенського Бюро
широкополосного інтернету (Breitbandbüro), регіональних консультативних офісів з
широкополосного інтернету, а також для досліджень щодо реалістичності реалізації та
концепцій (для цього передбачено 9,8 мільйонів €)
Продукт підтримки фінансується із цільових накопичень, які утворено із фінансових засобів
частки Цифрового Дивіденду ІІ (Digitalen Dividende II), яка припадає на Землю Гессен, та має
назву «Розбудова широкополосного інтернету та цифрові заходи» ("Breitbandausbau und
Digitale Maßnahmen").
Крім того, із Продукту підтримки 35 (Förderprodukt 35) "Підтримка технологій та інновацій"
фінансовими засобами Суспільного завдання (Gemeinschaftsaufgabe) "Підтримка аграрної
структури та захисту узбережжя" (GAK) підтримуються інші заходи у сфері розбудови
широкополосного інтернету.
Ці фінансові засоби також служать кофінансуванню з Фінансовими засобами ЄС (див. Продукт
підтримки 10).
Продукт підтримки було позапланово проголошено у Бюджеті 2015.
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3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
a) Підтр. активн. та пасивної широкополосної інфраструктури, а також застосовувальних Проектів
модельного характеру
b) Підтримка Гессенського Бюро широкополосного інтернету
c) Підтримка регіональних консультативних офісів з широкополосного інтернету
d) Підтримка досліджень та концепцій щодо регіональних NGA (доступів наступних поколінь (Next
Generation Access))-/широкополосних інфраструктур
4. Зв’язок із політичними цілями
Ціль- підвищення конкурентоздатності георгафічного розташування у Гессені на
національному та міжнародному рівні. Інвестиції та заходи підтримки HMWEVL у сфері
підтримки економіки, технологій, туризму та структурного розвитку, а також зовнішньої
економіки, та фінансового центру місто Франкфурт мають сприяти зростові, інноваціям та
забезпеченню зайнятості із особливим врахуванням розвитку малих і середніх підприємств
(МСП).
5. Отримувач (реципієнт)
Громади та об’єднані громади, державно-громадські та приватні підприємства, Гессенське бюро
широкополосного інтернету
6. Кількісні та якісні показники

6.1
Захід
6.2

Одини План
ця
2016
Числовий вимір/Кількість

План
2015

Факт
2014

Кількіст
5
ь
Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1
Ступінь наявності NGA-підключень на підтримуваних
територіях
Ступінь наявності
Відсото
90%
к
6.3
Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1

Факт
2013

Факт
2012

-

-

-

-

-

-

-

-

Повне застосовання фінансових засобів, які є у розпорядженні

Фактичний затверджений обсяг Відсото
/ запланований затверджений к
обсяг (=квота затвердження)

100

-

-
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Затверджений обсяг / повноваження на витрати у майбутніх періодах
Новий
затвердже
ний обсяг

Всього

2016

VE 2017

VE 2018

VE 2019 VE 2020 ff

16.750.000

5.550.000

7.700.000

3.500.000

-

-

16.750.000
-

5.550.000
-

7.700.000
-

3.500.000
-

-

-

З них:
Земельні засоби, інші
надходження
Надходження із засобів ЄС
Надходження від Федерації
Надходження від донорів

У випадку інших надходжень мова йде про внески із накопичень "розбудова широкопол. інт. та
цифрові заходи".
8. Специфічні регулювальні положення відповідно до програмних продуктів; примітки
щодо освоєння фін. засобів
8.1 Зворотні притоки мають зараховуватися до накопичень " розбудова широкопол. інт. та цифрові
заходи ".
8.2 Із загальних витрат можна також фінансувати оплату за послуги «Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen» чи роботу «Hessen Agentur».
8.3 Затверджений обсяг та загальні витрати можуть бути перевищені до рівня суми, яку було
зараховано до Накопичень.
8.4 Використання Накопичень потребує попередньої згоди Гессенського міністерства фінансів.
9.

Ліквідність
План 2016
EUR

Земельні засоби (вик. фінансув.)
Змельні засоби (нове затвердж.)
Надходження (вик. фінансув.)
Надходження (нове затвердж.)
Всього

5.550.000
5.550.000

План 2015
EUR

Факт 2014
EUR
-

-

У випадку надходження мова йде про зарахування з Накопичення "розбудова широкополосного
інтернету та цифрові заходи".
10.

Час перебігу програми або терміни її виконання
Безстроково, але обов’язковою умовою є річна організація (прив’язаність) бюджету
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