
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei de declarare a anumitor
categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind

funcționarea Uniunii Europene
Ajutorul nr. 

SA.40998 (2015/XA)

Stat membru

Letonia

Regiune

-

Titlu (si/sau numele beneficiarului)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Temei legal

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

Buget global: EUR 10 (în milioane)

Valoare

50 %

Durata (perioada)

15.03.2015 - 30.06.2021

Obiectiv

Ajutoare pentru plata primelor de asigurare (articolul 28)

Sectoare economice

Agricultură; vânătoare şi servicii anexe

Numele si adresa autoritatii de acordare a ajutorului

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Link către textul integral al măsurii de ajutor 

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

Alte informatii

-
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