
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη για τις κρατικές ενισχύσεις οι οποίες χορηγούνται βάσει του κανονισμού (ΕE) αριθ. 702/2014της Επιτροπής για την
κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ'

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αριθμός ενίσχυσης

SA.40998 (2015/XA)

Κράτος μέλος

Λετονία

Περιφέρεια

-

Τίτλος (ή/και όνομα του δικαιούχου)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Νομική βάση

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

Συνολικός προϋπολογισμός: EUR 10 (σε εκατ.)

Ένταση

50 %

Διάρκεια

15.03.2015 - 30.06.2021

Στόχος

Ενισχύσεις για την πληρωμή ασφαλίστρων (άρθρο 28)

Κλάδοι της οικονομίας

Φυτική και ζωική παραγωγή; θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Όνομα και διεύθυνση της χορηγούσας αρχής

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 

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

Λοιπές πληροφορίες

-
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