
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Els líders de la UE s’han compromès a fer tot el possible per donar suport a la investigació, 

coordinar esforços i buscar sinergies amb la comunitat científica i investigadora europea. 

Es constata que hi ha una necessitat urgent de compartir informació científica i de 

col·laborar tant a la UE com a tot el món. La coordinació és essencial. 

Durant una videoconferència del 7 d'abril de 2020, els ministres responsables de la 

investigació i la innovació van donar suport a 10 accions prioritàries del primer pla d’acció 

ERAvsCorona fruït del diàleg de la Comissió i els ministeris nacionals. Aquest, estableix les 

mesures clau que els serveis de la Comissió i els Estats membres estan activant ara per 

coordinar, compartir i augmentar conjuntament el suport a la investigació i la innovació, 

d'acord amb els objectius i eines de l'Espai Europeu de Recerca.  

10 accions prioritàries per a coordinar accions en recerca i innovació 

1. Coordinar el finançament de la R+I pel coronavirus 

2. Ampliar i donar suport a grans assaigs clínics a tota la UE per a la gestió clínica de 

pacients amb coronavirus 

3. Finançar projectes innovadors d’investigadors per obtenir resultats ràpids i 

rellevants per a la societat i una millor preparació dels sistemes de salut. 

4. Augmentar el suport a empreses innovadores. Aquesta acció se centra en 

augmentar el suport al Consell Europeu de la Innovació Horitzó 2020 juntament 

amb els instruments de finançament a la investigació i la innovació relacionats amb 

el coronavirus. També inclou l’establiment d’una plataforma del consell europeu 

d’innovació que permeti creuar actors que estiguin treballant en aquesta matèria 

com poden ser startups, pimes, inversors, corporacions i AAPP. 

5. Crear oportunitats per accedir a altres fonts de finançament que contribueixin a les 

accions de R+I vinculades al coronavirus (per exemple segells d’excel·lència) 

6. Crear una finestreta única pel finançament de projectes en  R+I pel coronavirus. Es 

poden consultar les convocatòries i els terminis per aplicar a European Research 

Area (ERA) Corona Platform.    

7. Establir un grup de treball d’alt nivell sobre el coronavirus per assessorar i identificar 

prioritats a mig i llarg termini. 
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8. Accés a infraestructures de recerca. La disponibilitat de serveis que ofereixen i 

l’explotació de dades són vitals pels investigadors. 

9. Plataforma de compartició de dades de recerca relacionada amb el coronavirus i 

connectat al núvol europeu de ciències obertes - European Open Science Cloud. 

Això permetrà compartir de forma ràpida dades de recerca i resultats per accelerar 

el descobriment. 

10. Hackathon Pan-UE per mobilitzar els innovadors europeus i la societat civil. Per 

complementar els hackathons que tenen lloc a nivell mundial i estatal, la Comissió 

Europea, en estreta col·laboració amb els estats membres de la UE, acollirà un 

hackathon  paneuropeu per connectar la societat civil, els innovadors, els socis i els 

compradors de tot Europa per desenvolupar solucions innovadores per al 

coronavirus. 

El #EUvsVirus Hackathon tindrà lloc els dies 24, 25 i 26 d'abril i aborda 

aproximadament 20 reptes de coronavirus imminents (per exemple, producció 

ràpida d'equips, augmentar les capacitats de producció, transferència de 

coneixements i solucions d'un país a un altre), per ser desenvolupats i desplegats 

ràpidament. Tota la informació per participar es publicarà en breu aquí. 

Hi participen els 27 estats membres de la UE i Noruega, Israel, Suïssa, Turquia, 

Ucraïna i el Regne Unit. Les solucions guanyadores seran convidades a unir-se a la 

Plataforma del Consell Europeu de la Innovació que facilitarà les connexions amb 

usuaris finals (per exemple, hospitals) i proporcionarà accés a inversors, fundacions 

i altres oportunitats de finançament de tota la Comissió Europea. 
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