
Door de lidstaten meegedeelde informatie over staatssteun die wordt verleend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun in de
landbouw- en de bosbouwsector en in plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar

worden verklaard
Nummer Steunmaatregel

SA.42857 (2015/XA)

Lidstaat

Letland

Regio

Latvia

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Rechtsgrondslag

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

Totaalbudget: EUR 6,8298 (in miljoen)

Maximale steunintensiteit

70 %

Looptijd (periode)

30.08.2015 - 30.06.2021

Doelstelling

Steun voor investeringen ter verbetering van veerkracht en milieuwaarde van bosecosystemen (art. 35)

Economische sectoren

LANDBOUW; BOSBOUW EN VISSERIJ

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

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

Andere informatie

-
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