
POPRAVKI

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem
skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi

Uredbe (ES) št. 1260/1999

(Uradni list Evropske unije L 210 z dne 31. julija 2006)

Na strani 76 se besedilo Priloge IV glasi:

"PRILOGA IV

Kategorije izdatkov

(iz člena 9(3))

Cilja: ‚konvergenca‘ ter ‚regionalna konkurenčnost in zaposlovanje‘

Cilj: ‚konvergenca‘ in regije iz člena 8(2) brez poseganja v odločitev, sprejeto v skladu z zadnjim
pododstavkom člena 5(3) Uredbe (ES) št. 1080/2006

Koda Prednostne teme

Raziskave in tehnološki razvoj (R&TR), inovacije in podjetništvo

01 Dejavnosti na področju R&TR v raziskovalnih središčih

02 Infrastruktura za R&TR (vključno z opremo in objektom, instrumenti in računalniškimi omrežji za hitri
prenos, ki povezujejo raziskovalna središča) in pristojna središča za določeno tehnologijo

03 Prenos tehnologije in izboljšanje omrežij sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP), med
temi podjetji in drugimi podjetji in univerzami, posrednješolskimi izobraževalnimi ustanovami vseh vrst,
regionalnimi organi, raziskovalnimi, znanstvenimi in tehnološkimi središči (znanstveni in tehnološki parki
itd.)

04 Pomoč R&TR, zlasti v MSP (vključno z dostopom do storitev R&TR v raziskovalnih središčih)

05 Izpopolnjene pomožne storitve za podjetja in skupine podjetij

06 Pomoč MSP za spodbujanje okolju prijaznih izdelkov in proizvodnih procesov (uvajanje učinkovitega
sistema upravljanja okolja, sprejetje in uporaba tehnologij za preprečevanje onesnaženja, vključevanje čistih
tehnologij v proizvodnjo v podjetjih)

07 Naložbe v podjetja, neposredno povezana s področjem raziskav in inovacij (inovativne tehnologije,
ustanavljanje novih podjetij s strani univerz, obstoječa središča in podjetja za R&TR itd.)

08 Druge naložbe v podjetja

09 Drugi ukrepi za spodbujanje raziskav, inovacij in podjetništva v MSP

Informacijska družba

10 Telefonska infrastruktura (vključno s širokopasovnimi omrežji)

11 Informacijske in komunikacijske tehnologije (dostop, varnost, interoperabilnost, preprečevanje tveganja,
raziskave, inovacije, spletne vsebine itd.)

12 Informacijske in komunikacijske tehnologije (informacijsko-komunikacijske tehnologije vseevropskih
prometnih omrežij – TEN-ICT)

13 Aplikacije in storitve za državljane (e-zdravje, e-vlada, e-učenje, e-vključenost itd.)

14 Storitve in aplikacije za MSP (e-poslovanje, izobraževanje in usposabljanje, povezovanje v mreže itd.)

15 Drugi ukrepi za izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij (ICT) in njihove uporabe
s strani MSP
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Promet

16 Železnice

17 Železnice (TEN-T)

20 Avtoceste

21 Avtoceste (TEN-T)

26 Multimodalni prevoz

27 Multimodalni prevoz (TEN-T)

28 Inteligentni prevozni sistemi

29 Letališča

30 Pristanišča

32 Celinske plovne poti (TEN-T)

Energetika

34 Električna energija (TEN-E)

36 Zemeljski plin (TEN-E)

38 Naftni derivati (TEN-E)

39 Obnovljiva energija: veter

40 Obnovljiva energija: sonce

41 Obnovljiva energija: biomasa

42 Obnovljiva energija: hidroenergija, geotermalna energija in drugo

43 Učinkovita raba in soproizvodnja energije, gospodarjenje z njo

Varstvo okolja in preprečevanje tveganja

52 Spodbujanje čistega mestnega prevoza

Povečevanje prilagodljivosti delavcev in gospodarskih družb, podjetij in podjetnikov

62 Razvoj sistemov in strategij vseživljenjskega učenja v podjetjih; usposabljanje in storitve za zaposlene za
povečanje njihove prilagodljivosti na spremembe; spodbujanje podjetništva in inovacij

63 Oblikovanje in razširjanje inovativnih in bolj produktivnih načinov organizacije dela

64 Razvoj posebnih služb za zaposlovanje, usposabljanje in podporo v povezavi s prestrukturiranjem sektorjev
in podjetij ter oblikovanje sistemov za predvidevanje gospodarskih sprememb in prihodnjih zahtev, kar
zadeva delovna mesta ter spretnosti in znanja

Izboljšati dostop do zaposlitve in trajnostno udeležbo

65 Posodobitev in okrepitev institucij trga dela

66 Izvajanje aktivnih in preventivnih ukrepov na trgu dela

67 Ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in podaljševanja delovne dobe

68 Podpora za samozaposlovanje in ustanavljanje podjetij

69 Ukrepi za izboljšanje dostopa do zaposlitve in povečanje obsega trajnostne udeležbe in napredka žensk
v zaposlovanju za zmanjšanje razlik med spoloma na trgu dela ter ukrepi, s pomočjo katerih je lažje
usklajevati delo in zasebno življenje, denimo lažje dostopno varstvo otrok in skrb za nepreskrbljene osebe

70 Posebni ukrepi za povečanje udeležbe priseljencev v zaposlovanju in s tem okrepitev njihove socialne
vključenosti
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Povečanje socialne vključenosti oseb z manj priložnostmi

71 Možnosti vključevanja in ponovnega zaposlovanja za prikrajšane ljudi; boj proti diskriminaciji pri dostopu
in napredovanju na trgu dela ter pospeševanje sprejemanja različnosti na delovnem mestu

Izboljšanje človeškega kapitala

72 Načrtovanje, uvajanje in izvajanje reform v sistemih izobraževanja in usposabljanja, da se poveča možnost
zaposlitve, ustreznost začetnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja za trg dela ter da
izobraževalni kadri nadgrajujejo znanja zaradi inovacij in na znanju temelječega gospodarstva

73 Ukrepi za povečanje udeležbe pri izobraževanju in usposabljanju skozi vsa življenjska obdobja, tudi z ukrepi
za zmanjšanje predčasne opustitve šolanja in razlikovanja predmetov glede na spol, ter za boljšo kakovost
začetnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanja in usposabljanja odraslih oziroma za
boljši dostop do takšnega izobraževanja in usposabljanja

74 Razvijanje človeških virov na področju raziskav in inovacij, zlasti s pomočjo podiplomskih študijev in
usposabljanja raziskovalcev, ter mrežnih aktivnosti med visokošolskimi zavodi, raziskovalnimi centri in
podjetji"
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