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AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ
KÖZLEMÉNYEK

BIZOTTSÁG

Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkében foglalt rendelkezések keretén belül az állami támogatások
engedélyezése

Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2008/C 281/01)

A határozat elfogadásának időpontja 2008.8.1.

Támogatás száma N 324/08

Tagállam Franciaország

Régió —

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

Aides d'État à la production de spectacles en France

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

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kultúrát előmozdító támogatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás, Állami kezességvállalás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 21,5 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 107,5 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2008.12.1.-2013.11.30.

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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

2008.11.5. C 281/1Az Európai Unió Hivatalos LapjaHU



A határozat elfogadásának időpontja 2008.8.22.

Támogatás száma N 368/08

Tagállam Spanyolország

Régió País Vasco

Megnevezés (és/vagy a kedvezménye-
zett neve)

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

Jogalap 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)

Az intézkedés típusa Támogatási program

Célkitűzés A kultúrát előmozdító támogatás

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás

Költségvetés Tervezett éves kiadás: 0,9697 millió EUR

Tervezett támogatás teljes összege: 0,9697 millió EUR

Támogatás intenzitása 50 %

Időtartam 2008.12.31-ig

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek

A támogatást nyújtó hatóság neve és
címe

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

Egyéb információ —

A határozat bizalmas információt nem tartalmazó, hivatalos szövege megtalálható a következő weboldalon:

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