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ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ

Διορθωτικό στον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 210 της 31ης Ιουλίου 2006)

Στη σελίδα 76, το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο παράρτημα:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κατηγορίες δαπανών
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παράγραφος 3)

Στόχοι: “Σύγκλιση” και “Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση”
Στόχος: “Σύγκλιση” και περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 με την επιφύλαξη της απόφασης
που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 τελευταίο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006
Κωδικός

Θέματα προτεραιότητας
Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (Ε&ΤΑ), καινοτομία και επιχειρηματικότητα

01

Δραστηριότητες Ε&ΤΑ σε ερευνητικά κέντρα

02

Υποδομή Ε&ΤΑ (συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, των οργάνων και των δικτύων υπολογιστών μεγάλης
ταχύτητας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα) και κέντρα ικανότητας όσον αφορά συγκεκριμένες τεχνολογίες

03

Μεταφορά τεχνολογίας και βελτίωση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ),
μεταξύ αυτών και άλλων επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ιδρυμάτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κάθε
τύπου, περιφερειακών αρχών, ερευνητικών κέντρων και επιστημονικών και τεχνολογικών πόλων (επιστημονικά και
τεχνολογικά πάρκα, τεχνοπόλοι κ.λπ.)

04

Βοήθεια προς την Ε&ΤΑ, ιδίως των ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε υπηρεσίες Ε&ΤΑ ερευνητικών
κέντρων)

05

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για τις επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων

06

Βοήθεια προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή
ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της
ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)

07

Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες,
σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)

08

Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις

09

Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
Κοινωνία της πληροφορίας

10

Τηλεφωνική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των ευρυζωνικών δικτύων)

11

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (πρόσβαση, ασφάλεια, διαλειτουργικότητα, πρόληψη
κινδύνων, έρευνα, καινοτομία, ηλεκτρονικό περιεχόμενο κ.λπ.)

12

Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΔΕΔ-ΤΕΠ)

13

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τον πολίτη (ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση,
ηλεκτρονική ένταξη κ.λπ.)

14

Υπηρεσίες και εφαρμογές για τις ΜΜΕ (ηλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευση και κατάρτιση, δικτύωση κ.λπ.)

15

Άλλα μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στις ΤΠΕ και της ουσιαστικής χρήσης τους
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Μεταφορές
16

Σιδηρόδρομοι

17

Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ)

20

Αυτοκινητόδρομοι

21

Αυτοκινητόδρομοι (ΔΕΔ-Μ)

26

Πολυτροπικές μεταφορές

27

Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ)

28

Ευφυή συστήματα μεταφορών

29

Αερολιμένες

30

Λιμένες

32

Εσωτερικές πλωτές οδοί (ΔΕΔ-Μ)
Ενέργεια

34

Ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΔ-Ε)

36

Φυσικό αέριο (ΔΕΔ-Ε)

38

Πετρελαϊκά προϊόντα (ΔΕΔ-Ε)

39

Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική ενέργεια

40

Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή ενέργεια

41

Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα

42

Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια και άλλες μορφές

43

Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

52

Προαγωγή καθαρών αστικών μεταφορών
Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των εταιρειών, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών

62

Ανάπτυξη συστημάτων και στρατηγικών διά βίου μάθηση στις επιχειρήσεις· παροχή κατάρτισης και υπηρεσιών
προς τους εργαζομένους για τη βελτίωση της δυνατότητας προσαρμογής τους στις μεταβολές· προαγωγή της
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

63

Σχεδιασμός και διάδοση καινοτόμων και πλέον παραγωγικών τρόπων οργάνωσης της εργασίας

64

Ανάπτυξη ειδικών υπηρεσιών για την απασχόληση, την κατάρτιση και τη στήριξη σε συνδυασμό με την
αναδιάρθρωση κλάδων και επιχειρήσεων, και ανάπτυξη συστημάτων για την πρόβλεψη των οικονομικών
μεταβολών και των μελλοντικών απαιτήσεων όσον αφορά θέσεις απασχόλησης και δεξιότητες
Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της βιωσιμότητας

65

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση των θεσμικών δομών της αγοράς εργασίας

66

Υλοποίηση ενεργών και προληπτικών μέτρων στην αγορά εργασίας

67

Μέτρα για την ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και παράταση του
επαγγελματικού βίου

68

Στήριξη της αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων

69

Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου
των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για
την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, λ.χ. διευκόλυνση της πρόσβασης στη φροντίδα παιδιών και
εξαρτώμενων προσώπων

70

Ειδικές δράσεις για την αύξηση της συμμετοχής των μεταναστών στην απασχόληση και, συνεπώς, για την ενίσχυση
της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης
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Βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των λιγότερο ευνοημένων ατόμων
71

Τρόποι για την ενσωμάτωση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας μειονεκτούντων ατόμων· καταπολέμηση των
διακρίσεων κατά την πρόσβαση και την πρόοδο στην αγορά εργασίας και προαγωγή της αποδοχής της ποικιλίας
στο χώρο εργασίας
Βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου

72

Σχεδιασμός, εισαγωγή και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό την
ανάπτυξη της απασχολησιμότητας, τη βελτίωση της σχέσης της αρχικής και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης με την αγορά εργασίας και τη συνεχή αναβάθμιση των προσόντων του προσωπικού κατάρτισης με
στόχο μια οικονομία που να βασίζεται στη γνώση

73

Μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου εκπαίδευση και κατάρτιση, μεταξύ άλλων με τη λήψη μέτρων
για την επίτευξη μείωσης του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο σε μικρή ηλικία και των
διαχωρισμών βάσει του φύλου, και αύξηση της πρόσβασης στη βασική, επαγγελματική και τριτοβάθμια
εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και της ποιότητάς τους

74

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, ιδίως μέσω των μεταπτυχιακών
σπουδών και της εκπαίδευσης ερευνητών, και δραστηριότητες δικτύωσης μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών
κέντρων και επιχειρήσεων»
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