
Valstybių narių perduota informacija apie suteiktą valstybės pagalbą pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 702/2014, kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų ūkio
sektoriuose ir kaimo vietovėse yra suderinama su vidaus rinka pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius

Pagalbos numeris

SA.43614 (2015/XA)

Valstybė narė

Latvija

Regionas

Latvia

Pagalbos (ir (arba) gavėjo) pavadinimas

Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai mežsaimniecības nozarē

Teisinis pagrindas

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”"
Biudžetas

Bendras biudžetas: EUR 3,3425 (mln.)

Pagalbos intensyvumas

100 %

Trukmė

2015.12.01 - 2021.06.30

Tikslas

Miškų ūkio sektoriaus konsultavimo paslaugų teikimo pagalba (39 straipsnis)

Ekonomikos sektorius

ŽEMĖS ŪKIS; MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ

Pagalbą teikiančios institucijos pavadinimas ir adresas

Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, Latvija, LV-1981
Interneto nuoroda į visą pagalbos priemonės tekstą

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

Kita informacija

-
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