
Обобщена информация, която държавите-членки съобщават относно държавна помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕC) № 702/2014 на
Комисията относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния

пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
Помощ №

SA.40998 (2015/XA)

Държава-членка

Латвия

Регион

-

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Правно основание:

Noteikumu projekts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524
„Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai””
Бюджет

Общ бюджет: EUR 10 (в млн.)

Интензитет

50 %

Времетраене

15.03.2015 - 30.06.2021

Цел

Помощ за заплащане на застрахователни премии (член 28)

Икономически сектори

Растениевъдство; животновъдство и лов; спомагателни дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-apdrosinasanas-polisu-iegades-izdevumu-segsanai?id=5069#jump

Друга информация

-
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