
Asociacija EURAMET e. V. ir Europos metrologijos mokslinių 
tyrimų programos
Duomenų suvestinė

Apie metrologiją ir EURAMET
 Metrologija yra mokslas apie matavimus ir jų taikymą. Esminis metrologijos organizacijų 

indėlis – matavimo sietis, atitinkanti aukščiausius matavimo standartus, kuria 
užtikrinamas pasitikėjimas visais matavimo rezultatais.

 Visame pasaulyje penkios regioninės metrologijos organizacijos (RMO) laikosi matavimo 
sieties su standartiniais vienetais nuolat atlikdamos palyginimus, kaip susitarta nuo 
pradžių 1875 m.!

 2007 m. nacionalinės metrologijos institucijos ir paskirti institutai iš 37 Europos šalių 
įsteigė asociaciją EURAMET e. V ir sukūrė pirmąją Europos metrologijos mokslinių 
tyrimų programą.

Veikianti Europos metrologijos mokslinių tyrimų programa
 Per septynerius gyvavimo metus pagal Europos metrologijos mokslinių tyrimų programą 

bus finansuota daugiau kaip 120 mokslinių tyrimų projektų (340 mln. EUR) ir suteikta 
apie 330 stipendijų tyrėjams toliau nurodomose srityse.

 Metrologija sveikatos srityje gerinama sveikatos apsauga (pvz., ankstesnis ligų 
nustatymas) ir pacientų apsauga (pvz., nuo spinduliuotės), taip pat skatinamas susijusių 
Europos pramonės šakų ir paslaugų konkurencingumas.

 Metrologija energetikos srities remiamas sėkmingas pažangiojo elektros energijos tinklo 
Europoje įgyvendinimas ir didinamas tradicinių jėgainių efektyvumas, taip darant didelį 
poveikį energijos suvartojimo ir išmetamų teršalų kiekio mažinimui.

 Metrologija aplinkos srityje apima matavimus iš kosmoso, kurie yra nuoseklūs, kad būtų 
galima palyginti su iš kitų šaltinių surinktais duomenimis. Matuodami vandens 
druskingumą mokslininkai gali geriau suprasti vandenyno cirkuliavimo modelius.

Naujoji Europos metrologijos inovacijų ir mokslinių tyrimų programa (angl. EMPIR)
 Mokslinių tyrimų programomis visuomet stiprinamas Europos šalių bendradarbiavimas.

Programoje EMPIR dalyvaus 28 šalys, iš kurių 23 – ES valstybės narės ir 5 – ES 
nepriklausančios valstybės.

 Nagrinėjamos temos apima fundamentinius tyrimus, svarbius uždavinius energetikos, 
aplinkos ir sveikatos srityse, pramonės ir inovacijų sektorius, standartizavimą ir pajėgumų 
stiprinimą.

 Programa EMPIR siekiama didinti įsisavinimą pramonėje ir tobulinti standartizavimą, taip 
pat remiama tvari ir integruota Europos metrologijos sistema.

 Programai EMPIR siūlomas 600 mln. EUR biudžetas. Iš EK įnašo 90 mln. (30 proc. EK 
įnašo) rezervuota nemetrologinėms institucijoms. Valstybės narės perims programos 
įgyvendinimą ir už jį mokės (30 mln. išmoka). 

Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į EURAMET pirmininką dr. Kamalį 
Hossainą, Nacionalinė fizikos laboratorija, Jungtinė Karalystė, telefonu +44 20 8943 6024 
arba el. paštu chairperson@euramet.org, arba apsilankykite EURAMET svetainėje
www.euramet.org.


