
Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr.
800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în
aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) (Text cu relevanță

pentru SEE)
Număr ajutor SA.39396 (2014/X)

Stat membru Italia

Numărul de referință al statului membru

Numele regiunii (NUTS) VENETO
Articolul 107 alineatul (3) litera (c)

Autoritatea care acordă ajutorul REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Denumirea măsurii de ajutor VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Progetti di innovazione
e di sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014 (7 sportello)

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 31.07.2014 - 30.04.2015

Sectorul (sectoarele) economic(e) vizate Toate sectoarele economice care pot beneficia de ajutor 

Tipul de beneficiar IMM

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 42 640 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Altele - 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.

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FSE - EUR 42.640,00 (în milioane)

 
 



Obiective Intensitatea maximă a
ajutorului în % sau
valoarea maximă a

ajutorului în moneda
naţională

Prime pentru
IMM-uri în %

Ajutoare pentru formare (articolul 31) 70 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Veneto Formazione Continua


