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Denumirea măsurii de ajutor 

PESCA - Transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura.

Temeiul juridic naţional

Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 25 de agosto de 2017, por la que se convocan para
los años 2017 y 2018 las ayudas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Link către textul integral al măsurii de ajutor 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=316701

 

Tipul măsurii

Schemă

Durata

28.06.2018 - 31.12.2019

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate

AGRICULTURĂ; SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT, Pescuitul şi acvacultura

Tipul de beneficiar

-

Buget anual

EUR 1.5 (în milioane)

Intensitatea maximă a ajutorului în %

50 %

Instrumentul de ajutor

Grant/Subvenționare a ratei dobânzii



Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Obiectiv

Articolul 31 - Ajutoare pentru investiții productive în sectorul acvaculturii
Articolul 35 - Ajutoare pentru încurajarea practicării unei acvaculturi sustenabile de către noii fermieri din sectorul
acvaculturii
Articolul 41 - Ajutoare pentru măsuri de comercializare
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):


