
EURAMET e.V. и европейските научноизследователски 
програми в областта на метрологията

Информационна бележка
Относно метрологията и EURAMET
 Метрологията е науката за измерването и неговото прилагане. Основен принос на 

организациите по метрология е веригата за проследяване до най-високите стандарти 
за измерване, която гарантира доверие във всички резултати от измерванията.

 В световен мащаб пет регионални организации в областта на метрологията 
поддържат на веригата за проследяване до стандартни единици с непрекъснати 
сравнения в съответствие с договореностите, постигнати за първи път през 1875 г.! 

 Националните институции по метрология и определените институти от 37 
европейски държави основаха EURAMET e.V. с първата европейска 
научноизследователска програма по метрология през 2007 г.

Текущата европейска научноизследователска програма по метрология (ЕНПМ)
 За седемте години на своето съществуване ЕНПМ ще финансира повече от 120 

научноизследователски проекта (в размер на 340 милиона евро) и приблизително 
330 стипендии за научни изследователи в следните области:

 Подобряване на здравеопазването чрез метрология за здравето (като например чрез 
ранно диагностициране на заболявания) и защита на пациентите (напр. от 
облъчване) и насърчаване на конкурентоспособността на заинтересованите 
европейски отрасли и услуги. 

 Метрологията в подкрепа на енергетиката подпомага успешното прилагане на 
интелигентни електрически мрежи в Европа или подобрява ефективността в 
традиционните електроцентрали със значително въздействие върху намаляването на 
потреблението на енергия и намаляване на емисиите. 

 Метрологията в подкрепа на околната среда обхваща базирани в космоса 
измервания, които позволяват да се прави сравнение с данните, събрани от други 
източници. Измерването на съдържанието на сол позволява на учените да 
придобиват по-добри знания за океанските течения. 

Новата европейска програма за научни изследвания и иновации в областта на 
метрологията (ЕПНИИМ)

 Научноизследователските програми са довели до повишаване на сътрудничеството 
между държавите в Европа. В ЕПНИИМ ще вземат участие 28 държави, от които 23 
са държави — членки на ЕС, а пет не членуват в ЕС. 

 Разглежданите теми обхващат фундаментални научни изследвания, големи 
предизвикателства в областта на енергетиката, околната среда, здравето, 
промишлеността и новаторството, стандартизацията и изграждането на капацитет. 

 ЕПНИИМ има за цел повишаването на участието на промишлеността и 
подобряването на стандартизацията и дава подкрепа и гаранция за един устойчив и 
интегриран европейски пейзаж в областта на метрологията. 

 Предлага се бюджетът на ЕПНИИМ да бъде в размер на 600 милиона евро. От 
вноските на ЕК се заделят 90 милиона евро (30% от вноската на ЕК) за институции, 



които не работят единствено в областта на метрологията. Държавите членки ще 
заплатят и ще поемат прилагането на програмата (с финансова помощ в размер на 
30 милиона евро.).

Моля за допълнителна информация да се обръщате към д-р Камал Хосейн, 
председател на EURAMET, в Националната лаборатория по физика на Обединеното 
кралство на телефон +44 20 8943 6024 или в електронна поща на адрес 
chairperson@euramet.org или да посетите интернет страницата на EURAMET на адрес 
www.euramet.org.


