
Dalībvalstu paziņotā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 702/2014, ar kuru konkrētas atbalsta kategorijas lauksaimniecības un mežsaimniecības
nozarē un lauku apvidos atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu

Atbalsta numurs

SA.54088 (2019/XA)

Dalībvalsts

Latvija

Reģions

-

Nosaukums (un/vai saņēmējs)

Grozījumi atbalsta shēmā Nr. SA.41399 „Atbalsts par ierobežojošiem apstākļiem ar Natura 2000 meža teritorijām”

Juridiskais pamats

Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.171 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un
uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā”
Budžets

Kopējais budžets: EUR 18.344 (miljonos)

Atbalsta intensitāte

100 %

Atbalsta ilgums

lidz 30.06.2021

Mērķis

Atbalsts par neērtībām saistībā ar Natura 2000 meža teritorijām (36. pants)

Tautsaimniecības nozares

Mežsaimniecība un mežizstrāde

Piešķīrējiestādes nosaukums un adrese

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Tīmekļa saite uz atbalsta pasākuma pilnu tekstu

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-par-ierobezojosiem-apstakliem-ar-natura-2000-meza-teritorijam?id=17475#jump

Papildu informācija

-
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