
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) 

(2010/C 25/03) 

A határozat elfogadásának időpontja 2008.11.26. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 336/08 

Tagállam Spanyolország 

Régió Andalucía 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Ayuda en favor de la programación de teatro, música y danza expe
rimentales en Andalucía para el período 2009-2013 

Jogalap Proyecto de Orden de la Consejería de Cultura de la Junta de Anda
lucía, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para la programación de teatro, danza y música en 
salas de aforo reducido, así como para la rehabilitación y equipami
ento de las mismas 

Az intézkedés típusa Támogatási program 

Célkitűzés A kultúrát előmozdító támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett éves kiadás 0,47 millió EUR; 
Tervezett támogatás teljes összege 2,35 millió EUR 

Támogatás intenzitása 60 % 

Időtartam 2013.12.31-ig 

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
Plaza de la Contratación, 3 
41004 Sevilla 
ESPAÑA 

Egyéb információ — 

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

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

A határozat elfogadásának időpontja 2009.2.11. 

Állami támogatás hivatkozási száma N 471/08 

Tagállam Szlovénia 

Régió Karst 

Megnevezés (és/vagy a kedvezményezett neve) Projekt: Muzej Lipicanca
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http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_hu.htm


Jogalap Application SI0013 — The Lipizzaner Museum. Zakon o Kobilarni 
Lipica. Statut javnega zavoda Kobilarna Lipica, sprejet na seji sveta 
zavoda dne 30.6.2008. Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgo
vornostjo Lipica turizem d.o.o. Sklep Vlade o organizaciji in delu 
javnega zavoda Kobilarna Lipica 

Az intézkedés típusa Egyedi támogatás 

Célkitűzés A kulturális örökség megőrzése, A kultúrát előmozdító támogatás 

Támogatás formája Vissza nem térítendő támogatás 

Költségvetés Tervezett támogatás teljes összege 0,8 millió EUR 

Támogatás intenzitása 100 % 

Időtartam 2011.2.11-ig 

Gazdasági ágazat Szabadidő, kultúra és sporttevékenységek 

A támogatást nyújtó hatóság neve és címe Financial Mechanism of the EEA and the Norwegian Financial 
Mechanism 
Boulevard du Régent 47-48 
1000 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Ministrstvo za kulturo. Republika Slovenija 
Maistrova 10 
SI-1000 Ljubljana 
SLOVENIJA 

Egyéb információ — 

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

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

