
Informații comunicate de statele membre cu privire la ajutoarele de stat acordate în temeiul Regulamentului (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în

aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr ajutor SA.46715 (2016/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 Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

Temeiul juridic naţional (trimitere la publicaţia
oficială naţională)

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

Tipul măsurii Schemă

Modificarea unei măsuri de ajutor existente

Durata 30.09.2016 - 31.12.2020

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

Tipul de beneficiar Toate firmele

Valoarea anuală totală a bugetului previzionat în
temeiul schemei de ajutor

EUR 0 1000 (în milioane)

Pentru garanţii - 

Instrumentul de ajutor (articolul 5) Grant/Subvenționare a ratei dobânzii

Trimitere la decizia Comisiei -

În cazul cofinanţării din fonduri comunitare FSE - EUR 0.10 (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) 50 % 20 %

 
 

Link către textul integral al măsurii de ajutor 
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Più competenti più competitive 


