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Наименование на мярката за помощ Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

Национално правно основание (позоваване на
съответната национална официална публикация)

Regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1407/2013, n.
651/2014, n. 702/2014, Regolamento (UE - EURATOM) n.
1311/2013; Decisione Comunitaria C(2014), 8021 final del
29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di Partenariato con
l’Italia; Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del
12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020" per il sostegno del FSE nell''ambito dell''obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell''occupazione" per la
Regione Veneto in Italia. DGR n. 38 del 19/01/2016 DDR n. 242
del 30/09/2016 – 3° sportello

Вид на мярката Схема

Изменение на съществуваща мярка за помощ

Продължителност 30.09.2016 - 31.12.2020

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

Вид на получателя Всички предприятия

Общ годишен размер на планирания бюджет по
схемата

EUR 0 1000 (в млн.)

За гаранции - 

Инструмент за помощ (член 5) Безвъзмездни средства/лихвена субсидия

Позоваване на решението на Комисията -

Ако има съфинансиране от фондове на
Общността

FSE - EUR 0.10 (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) 50 % 20 %

 
 

Уебвръзка към пълния текст на мярката за помощ
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Più competenti più competitive 


