
Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 uznające niektóre kategorie
pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Numer pomocy

SA.42857 (2015/XA)

Państwo członkowskie

Łotwa

Region

Latvia

Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta)

Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai

Podstawa prawna

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

Całkowity budżet: EUR 6,8298 (w mln)

Intensywność pomocy

70 %

Czas trwania

30.08.2015 - 30.06.2021

Cel pomocy

Pomoc na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość środowiskową (art. 35)

Sektory gospodarki

ROLNICTWO; LEŚNICTWO I RYBACTWO

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Lauku atbalsts dienests
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1981 
Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

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

Inne informacje

-
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