
Πληροφορίες που διαβιβάζουν τα κράτη μέλη σχετικά με κρατικές ενισχύσεις χορηγούμενες βάσει του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2008, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής

κατά κατηγορία) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Αριθμός ενίσχυσης SA.39598 (2014/X)

Κράτος μέλος Ιταλία

Αριθμός αναφοράς του κράτους μέλους

Ονομασία της περιφέρειας (NUTS) VENETO
-
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Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Progetti di innovazione
e di sviluppo - Modalità a sportello - anno 2014 (9 sportello)

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

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. 596 DEL 29/07/2014 - DDR N. 671
DEL 01/10/2014 -9° SPORTELLO

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 01.10.2014 - 30.04.2015

Σχετικός (-οί) οικονομικός (-οί) τομέας (-είς) Όλοι οι οικονομικοί τομείς που είναι επιλέξιμοι να λάβουν την
ενίσχυση

Κατηγορία δικαιούχου ΜΜΕ,Μεγάλη επιχείρηση

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 0,0622 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Άλλο είδος - AIUTO ALLA FORMAZIONE - Si specifica che
vengono applicate le intensità massime di aiuto esplicitate all’art.
31 del Reg. (UE) 651/14 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.

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FSE - EUR 62.152,00 (σε εκατ.)

 



 
 
Στόχοι Μέγιστη ένταση της

ενίσχυσης σε % ή
ανώτατο ποσό της

ενίσχυσης σε εθνικό
νόμισμα

ΜME - πριμοδοτήσεις
σε % 

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση (άρθρο 31) 50 % 20 %

 
 

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος στο πλήρες κείμενο του μέτρου ενίσχυσης 
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse - Veneto Formazione Continua


