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EURAMET e.V. i Europejskie Programy Badań Naukowych w 
Metrologii

Arkusz informacyjny
O metrologii i stowarzyszeniu EURAMET
 Metrologia jest nauką i zastosowaniem pomiarów. Podstawową zasługą organizacji 

metrologicznych jest łańcuch spójności pomiarowej, zgodny z najwyższymi standardami i 
zapewniający wiarygodność wszystkich wyników pomiarów.

 Pięć regionalnych organizacji metrologicznych na świecie (RMO) utrzymuje łańcuch 
spójności pomiarowej standardowych jednostek miar za pomocą nieprzerwanego łańcucha 
porównań zgodnie z pierwszymi ustaleniami z 1875 r.! 

 Krajowe instytuty metrologii wraz z wyznaczonymi instytutami z 37 państw europejskich 
założyły w 2007 r. stowarzyszenie EURAMET e.V. i ufundowały pierwszy Europejski 
Program Badań Naukowych w Metrologii.

Europejski Program Badań Naukowych w Metrologii (EMRP) i jego realizacja
 W przeciągu siedmiu lat istnienia EMRP z programu tego sfinansowanych zostanie ponad 

120 projektów badawczych (340 mln EUR) i około 330 stypendiów badawczych 
w dziedzinach, takich jak:

 metrologia dla zdrowia poprawia opiekę zdrowotną (np. dzięki wcześniejszemu 
wykrywaniu chorób) i zwiększa ochronę pacjenta (np. przed promieniowaniem), jak 
również sprzyja konkurencyjności powiązanych dziedzin europejskiego przemysłu i 
usług; 

 metrologia dla energii wspiera pomyślne wdrażanie inteligentnej sieci 
elektroenergetycznej w Europie lub poprawia wydajność w tradycyjnych elektrowniach, 
wywierając tym samym znaczący wpływ na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie 
emisji; 

 metrologia dla środowiska obejmuje pomiary satelitarne, aby umożliwiać porównywanie 
danych zebranych z innych źródeł. Pomiary zasolenia pozwalają naukowcom na lepsze 
zrozumienie cyrkulacji prądów oceanicznych. 

Nowy Europejski program na rzecz innowacji i badań w dziedzinie metrologii (EMPIR)
 Wspomniane programy badań naukowych przyczyniły się do znaczącego zwiększenia 

współpracy między państwami europejskimi. Dwadzieścia osiem państw weźmie udział w 
programie EMPIR, wśród których 23 to państwa członkowskie UE, a pięć to państwa 
nienależące do UE. 

 Poruszone zagadnienia obejmują podstawowe badania naukowe, znaczące wyzwania 
dotyczące energii, środowiska i zdrowia, przemysłu i innowacji, standaryzacji 
i budowania potencjału. 

 Program EMPIR ma na celu zwiększenie przyjmowania przez przemysł wyników badań 
i rozwoju oraz ulepszenie standaryzacji, stanowiąc również podstawę zrównoważonego 
i zintegrowanego europejskiego środowiska metrologicznego. 

 Zaproponowano przyznanie budżetu w wysokości 600 mln EUR na rzecz programu 
EMPIR. Wkład KE w wysokości 90 mln EUR (30 % wkładu KE) jest przeznaczony dla 
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instytucji niezwiązanych z metrologią. Państwa członkowskie sfinansują i przejmą 
wdrożenie programu (przy płatności gotówkowej w wysokości 30 mln EUR).

Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się z przewodniczącym stowarzyszenia 
EURAMET dr Kamalem Hossainem z National Physical Laboratory (NPL) w Wielkiej 
Brytanii pod numerem telefonu +44 20 8943 6024, lub wysłać wiadomość na adres 
chairperson@euramet.org, lub też wejść na stronę internetową stowarzyszenia EURAMET 
www.euramet.org.


