
Informații sintetizate comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) NR. 1388/2014 al Comisiei din
16 decembrie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în producția, prelucrarea și

comercializarea produselor obținute din pescuit și acvacultură ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene

Ajutorul nr. 

SA.43875 (2015/XF)

Stat membru

Letonia

Numele regiunii (NUTS)

Latvia

Autoritatea care acordă ajutorul

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919
www.cfla.gov.lv
 

Denumirea măsurii de ajutor 

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus
uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju
vajadzībām" īstenošanas noteikumi
Temeiul juridic naţional

Ministru kabineta noteikumi "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu
reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un
balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi"
Link către textul integral al măsurii de ajutor 

http://likumi.lv/ta/id/277959-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-3-3-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-privato-investiciju-apjomu-regionos

 

Tipul măsurii

Schemă

Durata

24.11.2015 - 30.06.2021

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate

Pescuitul şi acvacultura

Tipul de beneficiar

Întreprinderi mici şi mijlocii

Buget anual

EUR 2,8 (în milioane)

Intensitatea maximă a ajutorului în %

50 %

Instrumentul de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Obiectiv

Articolul 27 - Ajutoare pentru valoarea adăugată, calitatea produselor și folosirea capturilor nedorite
Articolul 28 - Ajutoare pentru porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi
Articolul 31 - Ajutoare pentru investiții productive în sectorul acvaculturii
Articolul 42 - Ajutoare pentru prelucrarea produselor pescărești și de acvacultură
 

A se indica de ce a fost instituită o schemă de ajutoare de stat sau de ce a fost acordat un ajutor ad-hoc în loc să se acorde ajutor din Fondul
european pentru pescuit și afaceri maritime (EMFF):


