
Informace sdělené členskými státy o státních podporách poskytovaných podle nařízení Komise (EU) č. 702/2014 kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie
prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem

Číslo podpory

SA.43614 (2015/XA)

Členský stát

Lotyšsko

Region

Latvia

Název (a/nebo jméno příjemce)

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

Právní základ

Ministru kabineta noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku
saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākumā “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai”"
Rozpocet

Celkový rozpočet: EUR 3,3425 (v milionech)

Míra podpory

100 %

Délka trvání programu

01.12.2015 - 30.06.2021

Cíl

Podpora na poradenské služby v odvětví lesnictví (článek 39)

Hospodářská odvětví

ZEMĚDĚLSTVÍ; LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ

Název a adresa orgánu poskytujícího podporu

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981
Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory

https://www.zm.gov.lv/zemkopibas-ministrija/statiskas-lapas/atbalsts-konsultaciju-pakalpojumu-izmantosanas-veicinasanai-mezsaimnie?id=6448#jump

Další informace

-
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