
Informacje przekazane przez państwa członkowskie dotyczące pomocy państwa przyznanej na 
mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre 

rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst 
mający znaczenie dla EOG)

Numer pomocy SA.103728

Państwo członkowskie Hiszpania

Numer referencyjny państwa członkowskiego 

Region Hiszpania

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales 
Plaza del Rey 1

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) CULT - Ayudas para la organización de festivales y certámenes 
cinematográficos en España (MRR)

Podstawa prawna 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.

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Zmiany istniejącego środka pomocy 

Czas trwania 28.04.2022 - 31.12.2023

Sektory gospodarki 

Rodzaj beneficjenta małe i średnie przedsiębiorstwa

Budzet 
Budżet roczny: 2 350 000 EUR

Przeznaczona na gwarancje 0

Forma pomocy Dotacja/Dotacja na spłatę odsetek

Odesłanie do decyzji Komisji 

W przypadku współfinansowania z 
funduszywspólnotowych 

 -  350,000 EUR 

Cele Maksymalna intensywność pomocy w % 
lub maksymalna kwota pomocy w 
walucie krajowej 

MŚP –w % 

Pomoc na kulturę i zachowanie 
dziedzictwa kulturowego (art. 53)

50



Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy 
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/18/pdfs/BOE-A-2021-14030.pdf, - 


