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O metrologii a sdružení EURAMET
 Metrologie je věda o měření a zároveň samotné měření v praxi. Zásadním příspěvkem 

organizací zabývajících se metrologií je vytvoření řetězce návaznosti na nejvyšší normy 
měření, což zajišťuje důvěru ve veškeré výsledky měření.

 Po celém světě dbá o řetězec návaznosti pět regionálních metrologických organizací, které 
provádějí neustálé porovnávání s prototypy jednotek, jak bylo stanoveno již v roce 1875. 

 V roce 2007 založily vnitrostátní metrologické orgány a orgány jimi určené z 37 
evropských zemí sdružení EURAMET e.V. a zároveň zavedly první evropský 
metrologický výzkumný program.

Probíhající evropský metrologický výzkumný program (EMRP)
 Za dobu sedmi let svého trvání podpořil evropský metrologický výzkumný program 

finančně více než 120 výzkumných projektu (v hodnotě 340 mil. EUR) a udělil přibližně 
330 výzkumných grantů v oblastech, mezi něž patří např. tyto:

 Metrologie v oblasti zdravotnictví zlepšuje zdravotní péči (např. včasnější diagnózou 
choroby) a ochranu pacientů (např. před zářením) a podporuje konkurenceschopnost 
příbuzných evropských průmyslových odvětví a odvětví služeb. 

 Metrologie v oblasti energetiky podporuje úspěšné provádění inteligentní energické sítě 
v Evropě a zvyšuje účinnost tradičních elektráren, což má značný dopad na snížení 
energetické spotřeby a omezení emisí. 

 Metrologie v oblasti životního prostředí zahrnuje mimo jiné i konzistentní měření ve 
vesmíru, což umožňuje srovnávání údajů získaných z jiných zdrojů. Měření salinity 
umožňuje vědcům lépe porozumět systému oceánských proudů. 

Nový evropský metrologický program pro inovace a výzkum (EMPIR)
 Výzkumné programy vedly ke zvýšení spolupráce mezi evropskými zeměmi. Programu 

EMPIR se bude účastnit 28 zemí, z toho 23 členských států EU a 5 nečlenských států. 
 Mezi témata, na něž se program zaměří, patří základní výzkum, zásadní výzvy 

v energetice, životním prostředí, a zdraví, průmysl a inovace, normalizace a budování 
kapacit. 

 Cílem programu EMPIR je zvýšit průmyslové využití nových myšlenek, zlepšit 
normalizace a podpořit udržitelné a integrované evropské metrologické prostředí. 

 Návrh rozpočtu programu EMPIR činí 600 milionů EUR. Z příspěvku Evropské komise je 
90 milionů EUR (30 % celkového příspěvku EK) vyhrazeno pro nemetrologické instituce. 
Provádění programu zaplatí a zajistí členské státy (30 milionů EUR v hotovostních 
platbách). 

Pro více informací můžete kontaktovat předsedu sdružení EURAMET Dr. Kamala 
Hossaina (National Physical Laboratory (Státní fyzikální laboratoř), Spojené království) na 
telefonním čísle: +44 20 8943 6024 nebo prostřednictvím elektronické pošty: 
chairperson@euramet.org nebo můžete navštívit internetové stránky sdružení EURAMET
na adrese: www.euramet.org.


