
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται βάσει 
του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 651/2014, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία) (Κείμενο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αριθμός ενίσχυσης SA.103728

Κράτος μέλος Ισπανία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους 

Περιφέρεια Ισπανία

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
Plaza del Rey 1

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου) CULT - Ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España (MRR)

Νομική βάση 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.

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης 

Διάρκεια 28.04.2022 - 31.12.2023

Κλάδοι της οικονομίας 

Κατηγορία δικαιούχου Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Προϋπολογισμός 
Ετήσιος προϋπολογισμός: 2 350 000 EUR

Για εγγυήσεις 0

Είδος ενίσχυσης Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής 

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης απόκοινοτικά 
ταμεία 

 -  350,000 EUR 

Στόχοι Μέγιστη ένταση της ενίσχυσης σε % ή 
ανώτατο ποσό της ενίσχυσης σε 
εθνικό νόμισμα 

ΜME - πριμοδοτήσεις σε % 

Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη 50



διατήρηση της κληρονομιάς (άρθρο 53)

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14030.pdf, - 


