
INFORMACJE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH 

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa 
przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 
i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw 
prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego 

rozporządzenie (WE) nr 70/2001 

(2012/C 62/03) 

Nr pomocy: SA.34214 (12/XA) 

Państwo członkowskie: Włochy 

Region: Veneto 

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu
jącego pomoc indywidualną: Piani integrati a supporto delle 
imprese venete per la creazione di valore in azienda — Linea 
3 — III Fase — Valorizzazione del capitale umano. 

Podstawa prawna: 

LR 10/90 «Ordinamento sistema di formazione professionale 
e organizzazione delle politiche regionali del lavoro», Dgr n. 
1566 del 26 maggio 2009 «Politiche attive per il contrasto 
alla crisi occupazionale», Dgr n. 1735 del 26 ottobre 2011 
e Ddr n. 933 del 22 dicembre 2011. 

La data di applicazione decorre dalla data di pubblicazione del 
numero di registro della richiesta di esenzione sul sito della 
direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della 
Commissione. 

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna 
kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi: 
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 
0,16 EUR (w mln) 

Maksymalna intensywność pomocy: 100 % 

Data realizacji: — 

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy 
indywidualnej: 16 lutego 2012 r.–31 grudnia 2013 r. 

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia 
(WE) nr 1857/2006) 

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo 

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc: 

Regione del Veneto 
Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 
30123 Venezia VE 
ITALIA 

Adres internetowy: 

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/ 
Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm 

Inne informacje: —
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