
Informace sdělené členskými státy týkající se státní podpory poskytnuté na základě nařízení Komise (EU) č. 651/2014
ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za

slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)
Číslo podpory SA.46715 (2016/X)

Členský stát Itálie

Referenční číslo přidělené v členském státě

Název regionu (podle NUTS) VENETO
Čl. 107 odst. 3 písm. c)

Poskytovatel podpory REGIONE DEL VENETO
PALAZZO BALBI DORSODURO 3901 30123 VENEZIA
www.regione.veneto.it

Název opatření podpory Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

Vnitrostátní právní základ (odkaz na příslušné
vnitrostátní úřední vyhlášení)

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

Typ opatření Režim podpory

Změna stávajícího opatření podpory

Doba trvání 30.09.2016 - 31.12.2020

Dotyčná hospodářská odvětví Všechna hospodářská odvětví způsobilá k získání podpory

Kategorie příjemce Všechny podniky

Celková roční částka rozpočtu plánovaného v rámci
režimu

EUR 0 1000 (v milionech)

V rámci záruk - 

Nástroj podpory (článek 5) Dotace / subvence úrokových sazeb

Odkaz na rozhodnutí Komise -

V případě spolufinancování z finančních
prostředků Společenství

FSE - EUR 0.10 (v milionech)

 
 



Cíle Maximální intenzita
podpory v % nebo

maximální výše
podpory v národní

měně

Malé a střední
podniky– příplatky v

%

Podpora na vzdělávání (článek 31) 50 % 20 %

 
 

Odkaz na internetovou stránku, kde se nachází úplné znění opatření podpory
http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse Più competenti più competitive 


