
Počítám s Evropou

Společně s více než 440 miliony 
Evropanů investujeme do těchto oblastí:

...a do mnoha oblastí, které bychom sami 
nemohli zvládnout.

malé podniky, mezinárodní výměny studentů, lékařský 
výzkum s cílem nalézt lék na rakovinu, rychlá a silnější pomoc 
při katastrofách, ochrana biologické rozmanitosti, průzkum 
vesmíru, průlomové objevy ve fyzice, léčba vzácných onemocnění, 
železnice, mosty a doky, čistší voda, čistší vzduch, nové vakcíny, inovace ve 
zdravotnictví, elektronické zdravotnictví, bezpečnost potravin, zdravé stárnutí, 
bezpečné alternativy k pesticidům, umělá inteligence, čisté technologie, zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, redukce mořského odpadu pro záchranu našich oceánů, udržitelné zemědělství, celoživotní 
učení, energetická účinnost...



Počítám s Evropou

Společně s více než 440 miliony 
Evropanů investujeme do těchto oblastí:

...a do mnoha oblastí, které bychom sami 
nemohli zvládnout.

lékařský výzkum s cílem nalézt lék na rakovinu, mezinárodní 
výměny studentů, malé podniky, rychlá a silnější pomoc při 
katastrofách, ochrana biologické rozmanitosti, průzkum vesmíru, 
průlomové objevy ve fyzice, léčba vzácných onemocnění, železnice, mosty 
a doky, čistší voda, čistší vzduch, nové vakcíny, inovace ve zdravotnictví, elektronické 
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umělá inteligence, čisté technologie, zdraví a bezpečnost na pracovišti, redukce mořského 
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...a do mnoha oblastí, které bychom sami 
nemohli zvládnout.

klima, ochrana biologické rozmanitosti, malé podniky, 
mezinárodní výměny studentů, lékařský výzkum s cílem nalézt 
lék na rakovinu, rychlá a silnější pomoc při katastrofách, průzkum 
vesmíru, průlomové objevy ve fyzice, léčba vzácných onemocnění, 
železnice, mosty a doky, čistší voda, čistší vzduch, nové vakcíny, inovace ve 
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pracovišti, redukce mořského odpadu pro záchranu našich oceánů, udržitelné zemědělství, celoživotní 
učení, energetická účinnost...
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mezinárodní výměny studentů, malé podniky, lékařský 
výzkum s cílem nalézt lék na rakovinu, rychlá a silnější pomoc 
při katastrofách, ochrana biologické rozmanitosti, průzkum 
vesmíru, průlomové objevy ve fyzice, léčba vzácných onemocnění, 
železnice, mosty a doky, čistší voda, čistší vzduch, nové vakcíny, inovace ve 
zdravotnictví, elektronické zdravotnictví, bezpečnost potravin, zdravé stárnutí, 
bezpečné alternativy k pesticidům, umělá inteligence, čisté technologie, zdraví a bezpečnost na 
pracovišti, redukce mořského odpadu pro záchranu našich oceánů, udržitelné zemědělství, celoživotní 
učení, energetická účinnost...




