
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.42857 (2015/XA)

Stat membru

Letonia

Regiune

Latvia

Titlu (si/sau numele beneficiarului)

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Temei legal

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

Buget global: EUR 6,8298 (în milioane)

Valoare

70 %

Durata (perioada)

30.08.2015 - 30.06.2021

Obiectiv

Ajutoare pentru investiții care îmbunătățesc reziliența și valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere (articolul 35)

Sectoare economice

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT

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/ieguldijumi-meza-ekosistemu-noturibas-un-ekologiskas-vertibas-uzlabosa?id=5850#jump

Alte informatii

-
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