
Informácie oznámené členskými štátmi o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 702/2014 ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Číslo pomoci

SA.42857 (2015/XA)

Členský štát

Lotyšsko

Región

Latvia

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Právny základ

Ministru kabineta noteikumu projekts „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma
„Ieguldījumi mežu attīstībā un mežu dzīvotspējas pilnveidošanā” īstenošanai” 
Rozpocet

Celkový rozpočet: EUR 6,8298 (v mil.)

Intenzita

70 %

Trvanie

30.08.2015 - 30.06.2021

Účel

Pomoc na investície na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (článok 35)

Sektory hospodárstva

POĽNOHOSPODÁRSTVO; LESNÍCTVO A RYBOLOV

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Internetový odkaz na plnéznenie opatrenia pomoci

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologiskas-vertibas-uzlabosa?id=5850#jump

Ďalšie informácie

-
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