Розділ 07 05 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2695
Загальні асигнування "Економіка та технології"
Г о с п о д а р с ь к и й п л а н (дотації для балансової одиниці)
План діяльності - Пояснення - Паспорт програми
Пояснення до бюджетної програми дотації №26
Розбудова широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації (оцифрування)
IPR №822 - Політика в сфері економіки
1.

Відповідальний фаховий та оперативний орган виконавчої влади
Міністерство економіки, енергетики, транспорту та регіонального розвитку федеральної
землі Гессен (фахова та оперативна відповідальність)
Банк економічного та інфраструктурного розвитку федеральної землі Гессен (оперативна
відповідальність)
Агентство федеральної землі Гессен (оперативна відповідальність).

2.

Нормативно-правова база або інша основа
Директива федеральної землі Гессен щодо розвитку доступу до широкополосного
інтернету у федеральній землі Гессен
Директиви федеральної землі Гессен щодо сприяння інноваційного розвитку
у відповідно діючих редакціях.

3.

Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми дотації
Частка федеральної землі Гессен від продажу на аукціоні частот радіозв'язку, які більш не
знаходилися у використанні, так звані "Дигітальні дивіденди ІІ", забезпечить у період з
2015 по 2017 р.р. надходження до бюджету федеральної землі Гессен в розмірі 46 млн.
євро. Ці бюджетні кошти використовуватимуться переважно задля сталого та
орієнтованого на потреби розвитку доступу до широкополосного інтернету нового
покоління у федеральній землі Гессен і фінансового сприяння пілотним проектам. Ці
кошти спрямовуватимуться також на спів-фінансування Федеральної програми
фінансового сприяння розвитку широкополосного інтернету (для цього передбачено
прибл. 36,2 млн. євро). Федеральні кошти сприяння надаватимуться виконавцям проектів
безпосередньо Федерацією на основі відповідної федеральної Директиви щодо програми
фінансового сприяння, складовою якої буде, серед іншого, процедура бальної оцінки.
Ці кошти можуть також спрямовуватися і на фінансування Бюро з розбудови
широкополосного інтернету федеральної землі Гессен, регіональних консультаційних
центрів з широкополосного інтернету та проведення техніко-економічних та
концептуальних досліджень (для цього передбачено прибл. 9,8 млн. євро).
Бюджетна програма фінансуватиметься з частки федеральної землі Гессен від
"Дигітальних дивідендів ІІ" через утворений на її основі резервний фонд цільового
призначення "Розбудова широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".
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Крім того, в рамках бюджетної програми 35 "Сприяння розвитку технологій та інновацій" з
коштів, передбачених на виконання спільного завдання "Покращення аграрної структури
та захист узбережжя", фінансуватимуться інші заходи в сфері розбудови
широкополосного інтернету.
Бюджетні кошти використовуватимуться також задля спів-фінансування програм, що
фінансуються Європейським Союзом (пор. з бюджетною програмою 10).
Бюджетна програма була в позаплановий спосіб внесена до бюджету 2015 року.
3.2. Діяльність, пов’язана з програмою дотації
а) сприяння розвитку активної та пасивної інфраструктури широкополосного
інтернету, а також підтримка пілотних проектів;
б) підтримка Бюро з розбудови широкополосного інтернету федеральної землі
Гессен;
в) підтримка регіональних консультаційних центрів з широкополосного інтернету;
г) підтримка досліджень та концепцій щодо доступу до широкополосного інтернету
нового покоління / розвитку інфраструктури широкополосного інтернету.
4.

Зв’язок з політичними цілями
Метою бюджетної програми є посилення конкурентоспроможності економічної території
Гессену на національному та міжнародному рівнях. Інвестиції та заходи фінансового
сприяння Міністерства економіки, енергетики, транспорту та регіонального розвитку
федеральної землі Гессен у сфері економічного, технологічного, туристичного та
структурного розвитку, а також у сфері розвитку зовнішньої торгівлі та фінансового ринку
м. Франкфурт мають сприяти економічному зростанню, інноваційному розвитку та
підвищенню зайнятості у федеральній землі Гессен і робити особливий наголос на
розвиток малого та середнього бізнесу.

5.

Отримувач (Реципієнт)
Громади та адміністративні об'єднання громад, державні та приватні підприємства, Бюро з
розбудови широкополосного інтернету федеральної землі Гессен.
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6.

Кількісні та якісні показники
Одиниця

6.1.

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

-

-

-

Числовий вимір / кількість

Заходи
Кількість
5
6.2.
Показники успішності (результативність послуг)

6.2.1. Рівень наявності (доступу) підключень до широкополосного інтернету нового
покоління на територіях сприяння
Рівень наявних підключень
Відсоток
90%
6.3.
Фінансові показники (ефективність послуг)

-

-

-

-

-

-

-

-

6.3.1. Повнота освоєння наданих коштів сприяння
Фактичний розмір асигнувань /
плановий розмір асигнувань
(частка асигнувань)

7.

Відсоток

100%

Обсяг асигнувань / бюджетні зобов'язання щодо майбутніх періодів
Новий
2016
2017
2018
2019
обсяг
асигнувань

Загалом

2020

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
Кошти федер. землі
Інші надходження
Надходження від ЄС
Надходження від
Федерації
Надходження від
інших донорів

Під іншими надходженнями слід розуміти кошти
широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".

резервного

фонду

"Розбудова
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8.

Спеціальні положення, що регулюють бюджетну програму;
розпорядження бюджетними коштами

примітки

щодо

8.1. Кошти, що повертаються (надходять), мають зараховуватися до резервного фонду
"Розбудова широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".
8.2. Із загальних коштів можуть також фінансуватися послуги Банку економічного та
інфраструктурного розвитку федеральної землі Гессен або виконання завдань
Агентством федеральної землі Гессен.
8.3. Обсяг асигнувань та загальні витрати не можуть перевищувати обсяг коштів,
спрямованих до резервного фонду.
8.4. Використання коштів резервного фонду потребує
Міністерства фінансів федеральної землі Гессен.

9.

попереднього погодження

Ліквідність
План.
показник
2016 (євро)

План.
показник
2015 (євро)

Факт.
показник
2014 (євро)

-

-

-

Кошти федеральної землі
(нове асигнування)

-

-

-

Надходження
(поточне фінансування)

-

-

-

5 550 000

-

-

5 550 000

-

-

Кошти федеральної землі (поточне
фінансування)

Надходження
асигнування)
Загалом

(нове

Під надходженнями слід розуміти зарахування коштів з резервного фонду "Розбудова
широкополосного інтернету та заходи з дигіталізації".
10. Строк дії
Безстроково, з урахуванням річного бюджету.
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