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Par metroloģiju un EURAMET
 Metroloģija ir zinātne par mēru sistēmu un tās pielietojumu. Metroloģijas organizāciju 

lielākais devums ir iespēja izsekot mērījumu augstākos standartus, kas nodrošina uzticību 
visiem mērījumu rezultātiem.

 Pasaulē piecas reģionālās metroloģijas organizācijas (RMO) nodrošina izsekojamību 
attiecībā uz standarta vienībām, tās pastāvīgi salīdzinot, par ko pirmoreiz vienojās 
1875. gadā! 

 Nacionālās metroloģijas iestādes un izraudzītie institūti no 37 Eiropas valstīm izveidoja 
EURAMET e.V., un pirmo Eiropas metroloģijas pētniecības programmu aizsāka 
2007. gadā.

Pašreizējā Eiropas metroloģijas pētniecības programma (EMRP)
 Septiņu gadu laikā EMRP finansēs vairāk nekā 120 pētniecības projektus 

(EUR 340 miljoni), un apmēram 330 pētnieku saņems dotācijas turpmāk minētajās jomās.

 Metroloģija veselības jomā uzlabo veselības aprūpi (piemēram, agrīni diagnosticējot 
slimības) un pacientu aizsardzību (piemēram, no radiācijas), kā arī sekmē saistīto Eiropas 
nozaru un dienestu konkurētspēju. 

 Metroloģija enerģētikas jomā veicina viedo elektrotīklu sekmīgu īstenošanu Eiropā un 
uzlabo tradicionālo spēkstaciju efektivitāti, ievērojami samazinot enerģijas patēriņu un 
emisijas. 

 Metroloģija vides jomā ietver mērījumus no Kosmosa, nodrošinot salīdzināmību ar 
datiem, kas iegūti no citiem avotiem. Salinitātes mērījumi sniedz zinātniekiem iespēju 
labāk izprast okeāna cirkulācijas modeļus. 

Jaunā Eiropas metroloģijas programma inovācijai un pētniecībai (EMPIR)
 Pētniecības programmas vienmēr ir palielinājušas sadarbību starp Eiropas valstīm. EMPIR

piedalīsies 28 valstis, proti, 23 ES dalībvalstis un 5 ārpussavienības valstis. 

 Iekļautie temati aptver fundamentālos pētījumus un lielus uzdevumus tādās jomās kā 
enerģētika, vide, veselība, rūpniecība un inovācija, standartizācija un veiktspējas 
palielināšana. 

 EMPIR mērķis ir palielināt pielietojumu rūpniecībā un uzlabot standartizāciju, kā arī 
veidot pamatu ilgtspējīgai un integrētai Eiropas metroloģijas struktūrai. 

 Paredzētais EMPIR budžets ir EUR 600 miljoni. No EK ieguldījuma EUR 90 miljoni 
(30 % no EK ieguldījuma) ir rezervēti ar metroloģiju nesaistītām iestādēm. Dalībvalstis 
nodrošinās maksājumus un programmas īstenošanu (EUR 30 miljonu maksājums skaidrā 
naudā).

Lai saņemtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar EURAMET priekšsēdētāju Dr. Kamal 
Hossain, Nacionālā Fizikālā laboratorija (NPL), Apvienotā Karaliste, tālr.: +44 20 8943 6024, 
e-pasts: chairperson@euramet.org vai apmeklējiet EURAMET tīmekļa vietni: 
www.euramet.org.


