
Informações comunicadas pelos Estados-Membros relativas a auxílios estatais concedidos em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 702/2014 da Comissão, que
declara certas categorias de auxílios no setor agrícola e florestal e nas zonas rurais compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.o e 108.o do

Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
Número do auxílio

SA.40998 (2015/XA)

Estado-Membro

Letónia

Região

-

Denominação (e/ou nome do beneficiário)

„Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” 

Base jurídica

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

Orçamento global: EUR 10 (em milhões)

Intensidade

50 %

Duração

15.03.2015 - 30.06.2021

Objectivo

Auxílios ao pagamento de prémios de seguro (artigo 28.º)

Sectores económicos

Produção vegetal e animal; caça e actividades dos serviços relacionados

Nome e endereço da entidade que concede o auxílio

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Ligação Web ao texto integral da medida de auxílio

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

Outras informações

-
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