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Réimsí fócais taighde

Eolaíocht den scoth

Roinntear obair an ionaid ar 10 gcinn de phríomhréimsí taighde 
bunaithe ar thosaíochtaí polaitiúla an Aontais Eorpaigh.

Fuinneamh agus iompar

Geilleagar, airgeadas agus margaí 

Oideachas, scileanna agus fostaíocht 

Bia, cothú agus sláinte 

Comhshaol, ganntanas acmhainní, an t-athrú aeráide agus inbhuanaitheacht

Daoine, rialachas i sochaithe ilchultúrtha agus líonraithe

Slándáil shibhialta

Imirce agus forbairt críche

Athruithe ar shonraí agus athruithe digiteacha

Córais agus próisis nuálacha

Ráiteas misin an JRC

ec.europa.eu/jrc

@EU_ScienceHub

@EUScienceHub

Joint Research Centre (JRC) 

EU Science Hub

EU Science Hub

Ina cháil mar sheirbhís eolaíochta agus 
eolais an Choimisiúin Eorpaigh, is é 
misean an Airmheáin Chomhpháirtigh 
Taighde (JRC – Joint Research Centre) tacú 
le forbairt beartais an Aontais Eorpaigh ag 
gach céim den phróiseas ceaptha beartas, 
trí fhianaise neamhspleách a sholáthar.

Ár ról

Oibrímid i gcomhar le breis is 
1000 comhpháirtí taighde ar 
fud an domhain, Ballstáit AE, 

agus eagraíochtaí idirnáisiúnta 
ar nós na Náisiún Aontaithe, an 
ECFE agus an Banc Domhanda.

Tá 120 bunachar sonraí ar 
líne forbartha againn agus tá 

breis is 100 múnla againn 
agus is féidir iad a úsáid in 

aon réimse taighde.

Saotharlanna tagartha ina 
réimsí féin is ea cuid dár 

mbonneagar taighde ar thús 
cadhnaíochta, ar leibhéal  
AE, agus ar leibhéal an 

domhain freisin.  I 10 gcinn de phríomhréimsí 
eolaíocha, aicmítear sinn ar 
na 15 eagraíocht taighde is 

fearr ar domhan.

Gach bliain, bíonn 40-50% dár 
bpáipéir eolaíocha i measc 25% 
de na páipéir is mó a luaitear ar 

fud an domhain.

Táimid de shíor ag cur lenár 
n-eolas agus ár 

n-inniúlachtaí trí dhul i mbun 
oibre leis na gníomhaithe is 

fearr i ngach disciplín agus ár 
scileanna agus uirlisí 

comhlántacha a chomhroinnt.

Tá ról ríthábhachtach ag an eolas 
eolaíoch i dtaca le dúshláin dhomhanda 
amhail an t-athrú aeráide, dul in aois an 
daonra, géarchéimeanna eacnamaíocha 
agus imirce a réiteach.

Is soláthraí eolaíochta agus bróicéir 
eolais sinn. Féachfaimid chuige go 
mbíonn an fhianaise is fearr is féidir ag 
ár ndéantóirí beartais agus iad ag 
déanamh cinntí a mbeidh tionchar acu ar 
do shaol laethúil.
 
Tacaíonn taighde an airmheáin le poist 
agus le fás eacnamaíoch, comhshaol 

sláintiúil sábháilte, soláthar slán 
fuinnimh, soghluaisteacht inbhuanaithe, 
cosaint agus sábháilteacht do 
thomhaltóirí, agus cosaintí núicléacha 
agus le tuilleadh réimsí nach iad.

Tá príomhról againn, leis, i dtaca le 
caighdeáin a fhorbairt, a spreagann nuáil 
agus iomaíochas san Eoraip.

Ta sé mar aidhm an t-eolas eolaíoch a 
úsáid chun réitigh éifeachtacha, 
cothroma agus inbhuanaithe a bhaint 
amach.

Acmhainní an JRC

Ceannáras sa Bhruiséil agus saoráidí 
taighde suite i gcúig cinn de Bhallstáit

3000 d’fhoireann 
ar eolaithe agus taighdeoirí iad 75% díobh, nó geall leis

83%
sin an céatadán dár 

gcroífhoireann taighde a 
bhfuil dochtúireachtaí acu
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