
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr.
800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanță

pentru SEE)
Număr ajutor SA.41991 (2015/X)

Stat membru Lituania

Numărul de referință al statului membru LT

Numele regiunii (NUTS) Lithuania
Articolul 107 alineatul (3) litera (a)

Autoritatea care acordă ajutorul Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
J.Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius
www.lrkm.lt

Denumirea măsurii de ajutor Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojami kultūros ir meno
projektai 

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondo įstatymo 4 straipsnis
(Žin., 2007, Nr. 81-3320) ir Lietuvos Respublikos kultūros
ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. ĮV-714 „Dėl Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių
patvirtinimo“ (Paskelbta: TAR, 2014-10-22, Nr. 14501)

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 01.01.2015 - 31.12.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Activităţi de editare a cărţilor; ziarelor; revistelor şi alte activităţi
de editare 
Activităţi de producţie cinematografică; video şi de programe de
televiziune
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare
muzicală
Activităţi de creaţie şi interpretare artistică
Activităţi ale bibliotecilor; arhivelor; muzeelor şi alte activităţi
culturale

Tipul de beneficiar Întreprinderi mici şi mijlocii

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 14,8949 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare 

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru cultură și pentru conservarea patrimoniului
(articolul 53)

100 %

Scheme de ajutoare pentru operele audiovizuale (articolul 54) 100 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ab12e9c059df11e487eff7b424bd0f08


