
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení 
Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 

Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro 
EHP)

Číslo podpory SA.103728

Členský stát Španělsko

Referenční číslo přidělené v členském státě 

Kraj Španělsko

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
Plaza del Rey 1

Název (a/nebo jméno příjemce) CULT - Ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España (MRR)

Právní základ Orden CUD/888/2021, de 5 de agosto, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para la organización de 
festivales y certámenes cinematográficos en España previstas 
en el artículo 32 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine. BOE, núm. 197, de 18 de agosto de 2021. Resolución de 
la Dirección General del Organismo Autónomo Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
convocan ayudas para la organización de festivales y 
certámenes cinematográficos en España durante el año 2022. 
19 de abril de 2022. Extracto de la Resolución de 19 de abril de 
2022, de la Dirección General del Instituto de Cinematografía y 
Artes Audiovisuales, por la que se convocan ayudas para la 
organización de festivales y certámenes cinematográficos en 
España durante el año 2022. BOE núm. 101, de 28 de abril de 
2022, páginas 20254 a 20255.

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory 

Délka trvání programu 28.04.2022 - 31.12.2023

Hospodářská odvětví 

Kategorie příjemce Malé a střední podniky

Rozpočet 
Roční rozpočet: 2 350 000 EUR

V rámci záruk 0

Forma podpory Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise 

V případě spolufinancování z finančních prostředků 
Společenství 

 -  350,000 EUR 

Cíle Maximální intenzita podpory v % nebo 
maximální výše podpory v národní 
měně 

Malé a střední podniky– příplatky v % 

Podpora kultury a zachování kulturního 
dědictví (článek 53)

50



Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14030.pdf, - 


