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Meroslovje in EURAMET
 Meroslovje je veda o meritvah in njihovi uporabi. Temeljni prispevek meroslovnih 

organizacij je veriga sledljivosti po najvišjih merilnih standardih, ki zagotavlja zanesljive 
rezultate merjenja.

 Pet regionalnih meroslovnih organizacij (RMO) po vsem svetu ohranja verigo sledljivosti 
po standardnih enotah s stalnimi primerjavami, kot je bilo dogovorjeno leta 1875. 

 Nacionalne meroslovne institucije in določeni inštituti iz 37 evropskih držav so leta 2007 
ustanovili EURAMET e.V. s prvim evropskim meroslovnim raziskovalnim programom.

Evropski meroslovni raziskovalni program (EMRP)
 V sedmih letih obstoja bo EMRP financiral več kot 120 raziskovalnih projektov 

(340 milijonov EUR) in približno 330 donacij za raziskovalce na področjih:

 meroslovje za zdravje izboljšuje zdravstveno varstvo (na primer z zgodnjim odkrivanjem 
bolezni) in varstvo pacientov (na primer pred sevanjem) ter krepi konkurenčnost z njim 
povezanih evropskih industrijskih panog in storitev, 

 meroslovje za energijo podpira uspešno izvajanje pametnih električnih omrežij v Evropi 
oziroma izboljšuje učinkovitost tradicionalnih elektrarn ter pomembno vpliva na 
zmanjšanje porabe energije in emisij, 

 meroslovje za okolje obsega vesoljske meritve, ki omogočajo primerjavo podatkov iz 
drugih virov. Meritve slanosti znanstvenikom omogočajo, da bolje razumejo vzorce 
kroženja oceanov. 

Novi evropski meroslovni program za inovacije in raziskave (EMPIR)
 Raziskovalni programi so povečali sodelovanje med evropskimi državami. Pri EMPIR bo 

sodelovalo 28 držav, od tega 23 držav članic EU in 5 držav, ki niso članice EU. 

 Izbrane teme vključujejo temeljne raziskave, velike izzive na področju energije, okolja in 
zdravja, ter industrijo in inovacije, standardizacijo in gradnjo zmogljivosti. 

 EMPIR si prizadeva povečati industrijsko uporabnost in izboljšati standardizacijo ter 
podpira trajnostno in celostno evropsko meroslovje. 

 Predlagani proračun za EMPIR je 600 milijonov EUR. Od prispevka Evropske komisije je 
90 milijonov EUR (30 % prispevka Komisije) namenjeno institucijam, ki se ne ukvarjajo 
z meroslovjem. Države članice bodo plačale in prevzele izvajanje programa (s 30 milijoni 
EUR v gotovini).

Za vse morebitne nadaljnje informacije se obrnite na predsednika EURAMET, dr. Kamala 
Hossaina, Nacionalni fizikalni laboratorij (NPL), Združeno kraljestvo, po telefonu: +44 20 
8943 6024 ali po elektronski pošti: chairperson@euramet.org ali obiščite spletno mesto 
EURAMET na www.euramet.org.


