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Области на изследване

Научни достойнства

Ресурс на JRCРаботата ни е организирана около 10 широкообхватни 
изследователски области, които обслужват политическите 
приоритети на Европейския съюз.

Седалище в Брюксел и изследователски 
центрове в пет държави членки

Енергия и транспорт

Икономика, финанси и пазари 

Образование, умения и трудова заетост 

Храни, хранене и здраве 

Околна среда, недостиг на ресурси, изменение на климата и устойчивост

Хора, управление на мултикултурни и мрежови общества

Гражданска сигурност

Миграция и териториално развитие

Данни и дигитални трансформации

Иновационни системи и процеси

3000 души персонал
близо 75% са учени и изследователи

83%

Мисия на JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Като научноизследователска служба на 
Европейската комисия Съвместният 
изследователски център има за цел да 
подкрепя политиките на ЕС с 
независими научни данни на всеки етап 
от изготвянето на дадена политика.

Нашата роля

Ние работим с над 1000 
партньори в изследванията по 

целия свят, в държавите — 
членки на ЕС и с международни 

организации като Организацията 
на обединените нации, OИСР и 

Световната банка.

Разработили сме 120 
онлайн бази данни и над 

100 модела, които могат да 
се използват във всяка 
област на политиката.

Някои от нашите 
иновативни 

изследователски 
инфраструктури са 

референтни лаборатории 
в своите области, не само 
на равнището на ЕС, но и 

в световен мащаб. 

В 10 ключови научни 
области сме класирани 
сред 15-те най-добри 

изследователски 
организации в света.

Всяка година 40–50% от 
нашите научни доклади 
са сред първите 25% на 

най-цитираните в 
световен мащаб.

Ние непрекъснато 
увеличаваме познанията 
и компетентностите си, 

като работим с 
най-добрите 

представители в 
различни дисциплини и 

обединяваме 
допълнителни умения и 

инструменти.

Научното знание играе особено важна 
роля за преодоляване на глобални 
предизвикателства, като изменението на 
климата, застаряването на населението, 
икономическите кризи или миграцията.

Ние действаме като доставчик на научни 
дейности и брокер на познания. Ние 
осигуряваме на политиците най-добрите 
налични доказателства за вземането на 
важни решения, които оказват 
въздействие върху вашето ежедневие.

Нашата изследователска дейност 
допринася за създаването на работни 
места и икономически растеж, за 
гарантирането на здравословна и 

безопасна околна среда, сигурни 
енергийни доставки, устойчива 
мобилност, защита на потребителите, 
както и сигурност, ядрени гаранции и др.

Ние също така играем ключова роля при 
разработването на стандарти, които 
стимулират иновациите и 
конкурентоспособността в Европа.

Целта е научните познания да се използват 
за намиране на ефективни, полезни, 
справедливи и устойчиви решения

от основния 
изследователски 

персонал имат научна 
докторска степен
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Хора, управление на мултикултурни и мрежови общества

Гражданска сигурност

Миграция и териториално развитие

Данни и дигитални трансформации

Иновационни системи и процеси

3000 души персонал
близо 75% са учени и изследователи

83%
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@EU_ScienceHub
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Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Като научноизследователска служба на 
Европейската комисия Съвместният 
изследователски център има за цел да 
подкрепя политиките на ЕС с 
независими научни данни на всеки етап 
от изготвянето на дадена политика.

Нашата роля

Ние работим с над 1000 
партньори в изследванията по 

целия свят, в държавите — 
членки на ЕС и с международни 

организации като Организацията 
на обединените нации, OИСР и 

Световната банка.

Разработили сме 120 
онлайн бази данни и над 

100 модела, които могат да 
се използват във всяка 
област на политиката.

Някои от нашите 
иновативни 

изследователски 
инфраструктури са 

референтни лаборатории 
в своите области, не само 
на равнището на ЕС, но и 

в световен мащаб. 

В 10 ключови научни 
области сме класирани 
сред 15-те най-добри 

изследователски 
организации в света.

Всяка година 40–50% от 
нашите научни доклади 
са сред първите 25% на 

най-цитираните в 
световен мащаб.

Ние непрекъснато 
увеличаваме познанията 
и компетентностите си, 

като работим с 
най-добрите 

представители в 
различни дисциплини и 

обединяваме 
допълнителни умения и 

инструменти.

Научното знание играе особено важна 
роля за преодоляване на глобални 
предизвикателства, като изменението на 
климата, застаряването на населението, 
икономическите кризи или миграцията.

Ние действаме като доставчик на научни 
дейности и брокер на познания. Ние 
осигуряваме на политиците най-добрите 
налични доказателства за вземането на 
важни решения, които оказват 
въздействие върху вашето ежедневие.

Нашата изследователска дейност 
допринася за създаването на работни 
места и икономически растеж, за 
гарантирането на здравословна и 

безопасна околна среда, сигурни 
енергийни доставки, устойчива 
мобилност, защита на потребителите, 
както и сигурност, ядрени гаранции и др.

Ние също така играем ключова роля при 
разработването на стандарти, които 
стимулират иновациите и 
конкурентоспособността в Европа.

Целта е научните познания да се използват 
за намиране на ефективни, полезни, 
справедливи и устойчиви решения

от основния 
изследователски 

персонал имат научна 
докторска степен
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