
Liczę na Europę

Razem z ponad 440 milionami 
Europejczyków inwestujemy w…

... i w wiele innych rzeczy, których nie możemy 
zrobić sami.

małe przedsiębiorstwa, międzynarodowe wymiany 
studentów, badania nad leczeniem nowotworów, szybką i 
większą pomoc w przypadku katastrof, ochronę bioróżnorodności, 
badanie kosmosu, przełomowe osiągnięcia w fizyce, leczenie rzadkich 
chorób, koleje, mosty i porty, czystszą wodę, czystsze powietrze, nowe szczepionki, 
innowacje w opiece zdrowotnej, e-zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie 
w starszym wieku, bezpieczne alternatywy dla pestycydów, sztuczną inteligencję, czyste 
technologie, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszenie ilości odpadów w morzach i 
oceanach, zrównoważone rolnictwo, uczenie się przez całe życie, efektywność energetyczną...
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... i w wiele innych rzeczy, których nie możemy 
zrobić sami.

badania nad leczeniem nowotworów, międzynarodowe 
wymiany studentów, małe przedsiębiorstwa, szybką i większą 
pomoc w przypadku katastrof, ochronę bioróżnorodności, badanie 
kosmosu, przełomowe osiągnięcia w fizyce, leczenie rzadkich chorób, 
koleje, mosty i porty, czystszą wodę, czystsze powietrze, nowe szczepionki, 
innowacje w opiece zdrowotnej, e-zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie 
w starszym wieku, bezpieczne alternatywy dla pestycydów, sztuczną inteligencję, czyste 
technologie, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszenie ilości odpadów w morzach i 
oceanach, zrównoważone rolnictwo, uczenie się przez całe życie, efektywność energetyczną...
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Razem z ponad 440 milionami 
Europejczyków inwestujemy w…

... i w wiele innych rzeczy, których nie możemy 
zrobić sami.

klimat, ochronę bioróżnorodności, małe przedsiębiorstwa, 
międzynarodowe wymiany studentów, badania nad leczeniem 
nowotworów, szybką i większą pomoc w przypadku katastrof, 
badanie kosmosu, przełomowe osiągnięcia w fizyce, leczenie rzadkich 
chorób, koleje, mosty i porty, czystszą wodę, czystsze powietrze, nowe szczepionki, 
innowacje w opiece zdrowotnej, e-zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie 
w starszym wieku, bezpieczne alternatywy dla pestycydów, sztuczną inteligencję, czyste 
technologie, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszenie ilości odpadów w morzach i 
oceanach, zrównoważone rolnictwo, uczenie się przez całe życie, efektywność energetyczną...
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międz ynarodowe wymiany studentów, małe 
przedsiębiorstwa, badania nad leczeniem nowotworów, szybką 
i większą pomoc w przypadku katastrof, ochronę bioróżnorodności, 
badanie kosmosu, przełomowe osiągnięcia w fizyce, leczenie rzadkich 
chorób, koleje, mosty i porty, czystszą wodę, czystsze powietrze, nowe szczepionki, 
innowacje w opiece zdrowotnej, e-zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe, zdrowie 
w starszym wieku, bezpieczne alternatywy dla pestycydów, sztuczną inteligencję, czyste 
technologie, zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, zmniejszenie ilości odpadów w morzach i 
oceanach, zrównoważone rolnictwo, uczenie się przez całe życie, efektywność energetyczną...


