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KOMISJA EUROPEJSKA 

Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE 

Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2012/C 384/01) 

Data przyjęcia decyzji 6.2.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.33880 (11/N) 

Państwo członkowskie Francja 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Aides aux cinémas du monde (aide sélective à la production cinémato
graphique) 

Podstawa prawna Article L 111-2, 2 o d) et e) du code du cinéma et de l’image animée; loi 
2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État; 
décret 1998-66 du 4 février 1998 portant création du comité intermi
nistériel de la coopération internationale et du développement; article 7, 
10 et 68 à 71 du décret 1999-130 du 24 février 1999 modifié relatif au 
soutien financier de l’industrie cinématographique; décret 2006-672 du 
8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au 
fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif; 
décret 2010-654 du 11 juin 2010 relatif au Centre national du cinéma 
et de l’image animée; décret 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à 
l’Institut français 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy Promowanie kultury 

Forma pomocy Dotacje bezpośrednie 

Budżet Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 6,5 mln EUR 
Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 
39 mln EUR 

Intensywność pomocy 80 % 

Czas trwania Do 31.12.2017 

Sektory gospodarki Środki masowego przekazu 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Centre national du cinéma et de l'image animée 
12 rue de Lübeck 
75784 Paris Cedex 16 
FRANCE
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Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Data przyjęcia decyzji 20.11.2012 

Numer środka pomocy państwa SA.34736 (12/N) 

Państwo członkowskie Hiszpania 

Region — 

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) Sistema de amortización anticipada aplicable a determinados elementos 
patrimoniales arrendados del inmovilizado material 

Podstawa prawna Apartado 11 del artículo 115 del texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades 

Rodzaj środka pomocy Program pomocy 

Cel pomocy — 

Forma pomocy Odroczenie podatku 

Budżet — 

Intensywność pomocy Środek nie stanowi pomocy 

Czas trwania — 

Sektory gospodarki Wszystkie sektory 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

Inne informacje — 

Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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