
Spolieham sa na Európu

Spolu s viac než 440 miliónmi Európanov 
investujeme do týchto oblastí:

...a do mnohých ďalších oblastí, na ktoré by sme 
jednoducho nestačili sami.

malé podniky, medzinárodné výmeny študentov, lekársky 
výskum liečby rakoviny, rýchla a lepšia podpora pri katastrofách, 
ochrana biodiverzity, vesmírny výskum, prelomové objavy vo fyzike, 
liečba zriedkavých chorôb, železnice, mosty a lodenice, čistejšia 
voda, čistejšie ovzdušie, nové vakcíny, inovácie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, elektronické zdravotníctvo, bezpečnosť potravín, zdravé starnutie, 
bezpečné alternatívy pesticídov, umelá inteligencia, čisté technológie, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, redukovanie morského odpadu na záchranu našich oceánov, udržateľné poľnohospodárstvo, 
celoživotné vzdelávanie, energetická účinnosť...
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...a do mnohých ďalších oblastí, na ktoré by sme 
jednoducho nestačili sami.

lekársky výskum liečby rakoviny, medzinárodné výmeny 
študentov, malé podniky, rýchla a lepšia podpora pri 
katastrofách, ochrana biodiverzity, vesmírny výskum, prelomové 
objavy vo fyzike, liečba zriedkavých chorôb, železnice, mosty a lodenice, 
čistejšia voda, čistejšie ovzdušie, nové vakcíny, inovácie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, elektronické zdravotníctvo, bezpečnosť potravín, zdravé starnutie, 
bezpečné alternatívy pesticídov, umelá inteligencia, čisté technológie, zdravie a bezpečnosť na 
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Spolieham sa na Európu

Spolu s viac než 440 miliónmi Európanov 
investujeme do týchto oblastí:

...a do mnohých ďalších oblastí, na ktoré by sme 
jednoducho nestačili sami.

ochrana klímy, ochrana biodiverzity, malé podniky, 
medzinárodné výmeny študentov, lekársky výskum liečby 
rakoviny, rýchla a lepšia podpora pri katastrofách, vesmírny výskum, 
prelomové objavy vo fyzike, liečba zriedkavých chorôb, železnice, 
mosty a lodenice, čistejšia voda, čistejšie ovzdušie, nové vakcíny, inovácie v 
oblasti zdravotnej starostlivosti, elektronické zdravotníctvo, bezpečnosť potravín, 
zdravé starnutie, bezpečné alternatívy pesticídov, umelá inteligencia, čisté technológie, zdravie 
a bezpečnosť na pracovisku, redukovanie morského odpadu na záchranu našich oceánov, udržateľné 
poľnohospodárstvo, celoživotné vzdelávanie, energetická účinnosť...



Spolieham sa na Európu

Spolu s viac než 440 miliónmi Európanov 
investujeme do týchto oblastí:

...a do mnohých ďalších oblastí, na ktoré by sme 
jednoducho nestačili sami.

medzinárodné výmeny študentov, malé podniky, lekársky 
výskum liečby rakoviny, rýchla a lepšia podpora pri katastrofách, 
ochrana biodiverzity, vesmírny výskum, prelomové objavy vo fyzike, 
liečba zriedkavých chorôb, železnice, mosty a lodenice, čistejšia 
voda, čistejšie ovzdušie, nové vakcíny, inovácie v oblasti zdravotnej 
starostlivosti, elektronické zdravotníctvo, bezpečnosť potravín, zdravé starnutie, 
bezpečné alternatívy pesticídov, umelá inteligencia, čisté technológie, zdravie a bezpečnosť na 
pracovisku, redukovanie morského odpadu na záchranu našich oceánov, udržateľné poľnohospodárstvo, 
celoživotné vzdelávanie, energetická účinnosť...


