
Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент
(ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за

съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване) (Текст от значение за ЕИП)

Номер на помощта SA.39396 (2014/X)

Държава-членка Италия

Референтен номер на държавата-членка

Име на региона (NUTS) VENETO
Член 107, параграф 3, буква в)

Предоставящ орган REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Наименование на мярката за помощ VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Progetti di innovazione
e di sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014 (7 sportello)

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

LR 10/90 "ORDINAMENTO SISTEMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI DEL LAVORO. DGR N. 1566/2009 "POLITICHE
ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
OCCUPAZIONALE". DGR 1675/2011 "PIANO DELLE
POLITICHE ATTIVE PER IL CONTRASTO ALLA CRISI
VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO - POLITICHE
PER L''OCCUPAZIONE E L''OCCUPABILITA''" - DGR 361
DEL 25/03/2014 - DDR N. 606 DEL 31/07/2014 -7°
SPORTELLO

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 31.07.2014 - 30.04.2015

Засегнат/и икономически сектор/и Всички допустими икономически сектори за получаване на
помощ

Вид на получателя МСП

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 42 640 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Други - AIUTO ALLA FORMAZIONE - Si specifica che
vengono applicate le intensità massime di aiuto esplicitate nella
Direttiva (Paragrafo 13 – pagg. 30-31 dell’Allegato B alla DGR
361/14) e che i dati inseriti a preventivo vengono opportunamente
monitorati durante lo svolgimento delle attività progettuali.
Qualora dovessero verificarsi discrepanze tra quanto comunicato
ex ante, sarà predisposta apposita comunicazione dettagliata.

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FSE - EUR 42.640,00 (в млн.)

 



 
 
Цели Максимален

интензитет на
помощта в % или

Максимален размер
на помощта в

национална валута

Бонуси за МСП в %

Помощи за обучение (член 31) 70 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Veneto Formazione Continua


