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INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2008/C 281/01)

Data przyjęcia decyzji 1.8.2008

Numer pomocy N 324/08

Państwo członkowskie Francja

Region —

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides d'État à la production de spectacles en France

Podstawa prawna Articles 76 et 77 de la loi No 2003-1312; décret No 2004-117 du 4 février
2004

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie, Gwarancja

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 21,5 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 107,5 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania 1.12.2008-30.11.2013

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Association pour le soutien du théâtre privé; Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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Data przyjęcia decyzji 22.8.2008

Numer pomocy N 368/08

Państwo członkowskie Hiszpania

Region País Vasco

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Programa de ayudas para la organización de festivales, ciclos, concursos y certá-
menes de las áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música en el año
2008

Podstawa prawna Orden, de 1 de julio de 2008, de la Consejera de Cultura, por la que se regula la
concesión de subvenciones para la organización de festivales ciclos, concursos y
certámenes de las áreas culturales de Audiovisuales, Teatro, Danza y Música, y se
efectúa la convocatoria para el año de 2008 (publicada en el Boletín Oficial del
País Vasco no 140, del 23 de julio de 2008)

Rodzaj środka pomocy Program pomocy

Cel pomocy Promowanie kultury

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,9697 mln EUR

Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,9697 mln EUR

Intensywność pomocy 50 %

Czas trwania Do 31.12.2008

Sektory gospodarki Działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem

Nazwa i adres organu przyznającego
pomoc

Dirección de Promoción de la Cultura; Departamento de Cultura;
Gobierno Vasco
c/ Donostia 1
E-01010 Victoria-Gasteiz

Inne informacje —

Tekst decyzji w autentycznej wersji językowej, z którego usunięto wszystkie informacje o charakterze
poufnym, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
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