
A tagállamok által közölt információk a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági

rendelet (EGT-vonatkozású szöveg) alapján nyújtott állami támogatásokról
Támogatás száma SA.59779 (2020/X)

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítója España

Régió megnevezése (NUTS) ESPANA
-

A támogatást odaítélő hatóság Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales
Plaza del Rey, 1. Madrid 28004
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cine/inicio.html

A támogatási intézkedés jogcíme CULT - Ayudas a las salas de exhibición cinematográfica de CINESA
-COMPAÑÍA DE INICIATIVAS Y ESPECTÁCULOS, S.A. para
sufragar los gastos realizados en el 2020 derivados de la crisis de la
COVID-19

Nemzeti jogalap (A nemzeti hivatalos lapban
megjelent támogatás elérhetősége)

- Artículo 11 del Real decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (B.O.E.
Nº 126 de 06/05/2020). - Publicación en el B.O.E. (Nº 217 de
12/08/2020) de la convocatoria: Extracto de la Resolución de 30 de julio
de 2020, de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y se
convocan las ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. - Resolución de 30 de
julio de 2020, de la Dirección General del Instituto de la cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, por la que se establece las condiciones y se
convocan las ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. (Publicada en la
BDNS el 10/08/2020). - Resolución de la Dirección General del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales por la que se
conceden ayudas de concesión directa para titulares de salas de
exhibición cinematográfica destinadas a sufragar gastos realizados en el
año 2020 derivados de la crisis de la COVID-19. 

Az intézkedés típusa Ad hoc támogatás 

A létező támogatási intézkedés módosítása

Támogatás odaítélésének időpontja 2020.11.04-jétol

Érintett gazdasági ágazatok Filmvetítés

A kedvezményezett típusa -

A vállalkozás számára juttatott ad hoc
támogatás teljes összege

EUR 1.214 (millió)

Kezességvállalásra elkülönített rész - 



Támogatási eszköz (5. cikk) Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése -

Közösségi forrásokból történő
társfinanszírozás esetén
 
 
Célkitűzések Maximális támogatási

intenzitás (%) vagy
Maximális támogatási

összeg (nemzeti
valutanem)

Kkv-többlettámogatás %

A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
(53. cikk)

11,7 %

 
 

A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-26044


