Załącznik nr 4

Tabela 11. Indykatywny podział według kategorii interwencji odnoszących się do realizacji Strategii Lizbońskiej zaprogramowanego wykorzystania wkład
KOD
1

Priorytetowy obszar tematyczny
Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość
Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

2

Infrastruktura B+RT (w tym wyposaŜenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

3

Transfer technologii i udoskonalenie sieci współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjam
na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itd

4

Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

5

Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

6

Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdroŜenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdroŜenie i stosowanie/uŜytkowanie
technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdroŜenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

7

Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstw
itp.)

8

Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

9

Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

10

Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

11

Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagroŜeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

Społeczeństwo informacyjne

12

Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)

13

Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)

14

Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, kształcenie i szkolenie, tworzenie sieci itp.)

15

Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne wykorzystanie

16
17
20
21
26
27
28
29
30
32
34
36
38
39
40
41

Transport
Kolej
Kolej (sieci TEN-T)
Autostrady
Autostrady (sieci TEN - T)
Transport multimodalny
Transport multimodalny (sieci TEN-T)
Inteligentne systemy transportu
Porty lotnicze
Porty
Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)
Energia
Energia elektryczna (sieci TEN-E)
Gaz ziemny (sieci TEN-E)
Produkty ropopochodne (sieci TEN-E)
Energia odnawialna: wiatrowa
Energia odnawialna: słoneczna
Energia odnawialna: biomasa

42

Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe

43

Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią

52

Ochrona środowiska i zapobieganie zagroŜeniom
Promowanie czystego transportu miejskiego
Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, firm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74

Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe Ŝycie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacji pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości
innowacji
Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy
Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudniania, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia
zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji
Poprawa dostępu do zatrudnienia i równowaga
Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy
WdraŜanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy
Działania na rzecz aktywnego staŜenia się oraz wydłuŜania Ŝycia zawodowego

Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej
Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego
godzenia Ŝycia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo - wychowawczych nad dziećmi i osobami zaleŜnymi
Konkretne działania na rzecz zwiększania udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej

ŚcieŜki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym połoŜeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla
róŜnorodności w miejscu pracy
Poprawa jakości kapitału ludzkiego
Opracowywanie, uruchomienie i wdroŜenie reform systemów kształcenia i szkoleń celem zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkoleni
początkowego i zawodowego do potrzeb rynku pracy, oraz systematycznej aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe Ŝycie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skoloryzacji oraz
zminimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprzez działania na rzecz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie początkowym, zawodowym i wyŜszym
Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami
badawczymi i przedsiębiorstwami.

Ogółe

