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Τίτλος του μέτρου ενίσχυσης Più competenti più competitive – La formazione continua per le
aziende venete - anno 2016. 3° sportello

Εθνική νομική βάση (παραπομπή στην επίσημη
εθνική δημοσίευση)

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

Είδος μέτρου Καθεστώς

Τροποποίηση υφιστάμενου μέτρου ενίσχυσης

Διάρκεια 30.09.2016 - 31.12.2020

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

Κατηγορία δικαιούχου Όλες οι επιχειρήσεις

Ετήσιο συνολικό ποσό του προϋπολογισμού που
προγραμματίζεται στο πλαίσιο του καθεστώτος 

EUR 0 1000 (σε εκατ.)

Για εγγυήσεις - 

Μέσο ενίσχυσης (άρθρο 5) Επιχορήγηση/Επιδότηση επιτοκίου

Παραπομπή στην απόφαση της Επιτροπής -

Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης από κοινοτικά
ταμεία

FSE - EUR 0.10 (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 Più competenti più competitive 


