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RECTIFICATIES

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en
het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999
(Publicatieblad van de Europese Unie L 210 van 31 juli 2006)

Bladzijde 76: Bijlage IV wordt als volgt gelezen:
„BIJLAGE IV

Uitgavencategorieën
(zoals bedoeld in artikel 9, lid 3)

Doelstellingen: „Convergentie” en „Regionale samenwerking en werkgelegenheid”
Doelstelling: „Convergentie” en de in artikel 8, lid 2, bedoelde regio's, onverminderd het overeenkomstig
artikel 5, lid 3, laatste alinea, van Verordening (EG) nr. 1080/2006 genomen besluit
Code

Prioritaire onderwerpen
Onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO), innovatie en ondernemerschap

01

OTO-activiteiten in onderzoekcentra

02

OTO-infrastructuur (onder meer installatie, instrumentarium en snelle computernetwerken tussen
onderzoekcentra) en expertisecentra voor een bepaalde technologie

03

Technologieoverdracht en verbetering van samenwerkingsnetwerken tussen kleine en middelgrote
ondernemingen (KMO's), tussen deze ondernemingen en andere ondernemingen en universiteiten, alle
soorten post-secundaire onderwijsinstellingen, regionale overheden, onderzoekcentra en wetenschappelijke
en technologische centra (wetenschaps- en technologieparken, technopoles, enz.)

04

Steun voor OTO, met name in het MKB (onder meer door toegang tot OTO-diensten in onderzoekcentra)

05

Geavanceerde ondersteunende diensten voor bedrijven en bedrijfsgroepen

06

Steun voor MKB ter bevordering van milieuvriendelijke producten en productieprocessen (invoering van een
doeltreffend milieubeheerssysteem, vaststelling en toepassing van technologieën ter voorkoming van
milieuverontreiniging, integratie van schone technologieën in bedrijfsproductie)

07

Investeringen in ondernemingen die rechtstreeks zijn betrokken bij onderzoek en innovatie (innovatietechnologieën, oprichting van nieuwe ondernemingen door universiteiten, bestaande OTO-centra en
ondernemingen, enz.)

08

Andere investeringen in ondernemingen

09

Andere maatregelen ter stimulering van onderzoek en innovatie en ondernemerschap in het MKB
Informatiemaatschappij

10

Telefonie-infrastructuur (inclusief breedbandnetwerken)

11

Informatie- en communicatietechnologie (toegang, veiligheid, interoperabiliteit, risicopreventie, onderzoek,
innovatie, e‑inhoud, enz.)

12

Informatie- en communicatietechnologie (TEN-ICT)

13

Diensten en toepassingen voor de burger (e-gezondheid, e-overheid, e-leren, e-insluiting, enz.)

14

Diensten en toepassingen voor het MKB (e-commerce, onderwijs en opleiding, netwerken, enz.)

15

Andere maatregelen voor betere toegang tot en efficiënt gebruik van ICT door het MKB
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Vervoer
16

Spoorwegen

17

Spoorwegen (TEN-T)

20

Autosnelwegen

21

Autosnelwegen (TEN-T)

26

Multimodaal vervoer

27

Multimodaal vervoer (TEN-T)

28

Intelligente vervoersystemen

29

Luchthavens

30

Havens

32

Binnenwateren (TEN-T)
Energie

34

Elektriciteit (TEN-E)

36

Aardgas (TEN-E)

38

Aardolieproducten (TEN-E)

39

Duurzame energie: wind

40

Duurzame energie: zon

41

Duurzame energie: biomassa

42

Duurzame energie: waterkracht, geothermisch en andere

43

Energie-efficiëntie, warmtekrachtkoppeling, energiebeheer
Milieubescherming en risicopreventie

52

Bevordering van schoon stadsvervoer
Verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers, bedrijven, ondernemingen en ondernemers

62

Ontwikkeling van systemen en strategieën voor levenslang leren bij bedrijven; opleiding en diensten voor
werknemers om hun aanpassingsvermogen te vergroten; bevordering van ondernemerschap en innovatie

63

Ontwerp en verspreiding van innoverende en productievere werkorganisatiemethoden

64

Ontwikkeling van specifieke diensten voor werkgelegenheid, opleiding en ondersteuning in verband met de
herstructurering van sectoren en bedrijven, en ontwikkeling van systemen om in te spelen op economische
veranderingen en toekomstige eisen qua banen en vaardigheden
Betere toegang tot werkgelegenheid en duurzaamheid

65

Modernisering en versterking van arbeidsmarktinstanties

66

Toepassing van actieve en preventieve maatregelen op de arbeidsmarkt

67

Maatregelen ter stimulering van actief ouder worden en langer doorwerken

68

Steun voor zelfstandigen en het starten van ondernemingen

69

Maatregelen voor meer toegang tot de werkgelegenheid en meer duurzame arbeidsparticipatie en meer
vrouwen op de arbeidsmarkt om de genderkloof op de arbeidsmarkt te verkleinen, en om werk en
privéleven te combineren, zoals het toegankelijker maken van kinderopvang en van zorg voor afhankelijke
personen

70

Specifieke maatregelen om de participatie van migranten op de arbeidsmarkt en daardoor hun sociale
integratie te bevorderen

L 239/249

L 239/250

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Verbetering van de sociale insluiting van kansarmen
71

Trajecten voor integratie en herintreding in het arbeidsproces van kansarmen; bestrijding van discriminatie
bij het betreden van de arbeidsmarkt en het vooruitkomen en bevordering van de aanvaarding van diversiteit
op de werkplek
Verbetering van het menselijke kapitaal

72

Ontwerp, invoering en toepassing van hervormingen in onderwijs- en opleidingssystemen teneinde de
inzetbaarheid te ontwikkelen, de arbeidsmarktrelevantie van initieel onderwijs en beroepsonderwijs alsook
initiële opleiding en beroepsopleiding te verbeteren, en de vaardigheden van opleiders bij te scholen met het
oog op innovatie en een kenniseconomie

73

Maatregelen voor een grotere deelname aan onderwijs en opleiding in elke levensfase, o.a. via maatregelen
om vroegtijdig schoolverlaten en de seksesegregatie van vakgebieden terug te dringen, en de toegang tot en
de kwaliteit van initieel onderwijs, beroepsonderwijs en tertiair onderwijs en initiële opleiding,
beroepsopleiding en tertiaire opleiding te vergemakkelijken

74

Ontwikkeling van menselijk potentieel op het gebied van onderzoek en innovatie, met name via onderwijs
en opleiding op postuniversitair niveau voor onderzoekers en via netwerkactiviteiten tussen universiteiten,
onderzoekcentra en bedrijven”
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