
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.103728

Tagállam Spanyolország

A tagállam azonosítój 

Régió Spanyolország

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
Plaza del Rey 1

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) CULT - Ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España (MRR)

Jogalap 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.

Az intézkedés típusa Program

A létező támogatási intézkedés módosítása 

Időtartam 2022.04.28 - 2023.12.31

Gazdasági ágazat 

A kedvezményezett típusa Kis- és középvállalkozások

Költségvetés 
Éves költségvetés: 2 350 000 EUR

Kezességvállalásra elkülönített rész 0

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás/Kamattámogatás

A bizottsági határozat megnevezése 

Közösségi forrásokból történő társfinanszírozásesetén  -  350,000 EUR 

Célkitűzések Maximális támogatási intenzitás (%) 
vagy Maximális támogatási összeg 
(nemzeti valutanem) 

Kkv-többlettámogatás % 

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

50



A támogatási intézkedés teljes szövegét tartalmazó internetes cím 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14030.pdf, - 


