Des del brot de la Covid19, la comunitat científica s’ha enfrontat a reptes sense precedents
en la cerca de solucions contra el coronavirus. Una bona coordinació i una ràpida
mobilització de fons són fonamentals per ajudar l’ecosistema de recerca i innovació a
afrontar aquests reptes. Per això, la Comissió Europea ha llançat la plataforma ERA
corona, una finestreta única per a informar dels programes d'R+I. Aquesta proporciona
informació útil, suport i actualitzacions en temps real sobre les oportunitats de finançament
per a la investigació i la innovació relacionades amb el coronavirus.
La plataforma corona ERA és una de les deu prioritats de la Comissió Europea i els
ministeris nacionals acordats sobre el primer pla d’acció ERAvsCorona, del que ja
informàvem a la circular 26.
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Projectes i iniciatives de recerca per combatre la propagació del coronavirus i la
preparació per a altres brots. Aquestes accions aborden l’epidemiologia, la
preparació i la resposta a brots, el desenvolupament de diagnòstics, tractaments i
vacunes, així com les infraestructures i recursos que permeten aquesta
investigació.



Projectes Horizon 2020 treballant en la COVID-19, SARS-CoV-2 i temes
relacionats: Directrius per a l’accés obert a publicacions, dades i altres resultats de
recerca.



New Horizon 2020 FAQs



Accions en contra la COVID19. A títol d’exemple:
o

EIT Crisis Response Initiative
o COVID-19 Industrial Clusters Response Portal
o EARTO Members’ Actions against COVID-19
o PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) Fast Track Call for
Proposals



Projectes finançats per la Unió Europea
o Outcome of emergency funding action for coronavirus SARS-CoV-2
outbreak: 18 new projects (March 2020)
o List of ERC-funded research projects related to coronavirus
o CORDIS articles about coronavirus projects



Organitzacions que lluiten contra COVID-19
o World Health Organisation: Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic
o CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), a global alliance
financing and coordinating the development of vaccines against emerging
infectious diseases
o GloPID-R (Global Research Collaboration for Infectious Disease
Preparedness)



Articles de premsa
o European Institute of Innovation & Technology (EIT): €60 million Crisis
Response Initiative for Europe's Innovators
o The European Research Council Magazine: Frontier research at the service
of the coronavirus epidemic response
o Five things you need to know about mRNA vaccines
o Horizon - The EU Research & Innovation magazine Q&A: We have to rethink
disease detection to get ahead of the outbreak after coronavirus
o Using European supercomputing to treat the coronavirus

b) Extensions de termini de les convocatòries d’Horizon 2020.
Algunes convocatòries vinculades amb la COVID19 s’han ampliat per donar més temps
per presentar propostes.
c) Projectes específics vinculats al Coronavirus
Avançar el coneixement de la resposta clínica i de salut pública a l’epidèmia 2019nCoV.
d) Altres projectes
Projectes Horizon 2020 amb potencial per contribuir a lluitar contra la crisi
e) Projectes nacionals
En cooperació amb els corresponsals de països, la plataforma manté una secció
dedicada a activitats nacionals, oportunitats de finançament, iniciatives i projectes als
Estats membres i altres països europeus.

