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W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez Komisję Europejską i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

ERA vs. Corona Action Plan
10 krótkoterminowych działań badawczo-innowacyjnych:
1. Koordynacja finansowania działań badawczo-innowacyjnych związanych z COVID-19
2. Rozszerzenie i wsparcie dużych europejskich badań klinicznych dotyczących leczenia
pacjentów z koronawirusem
3. Drugi konkurs COVID-19 w ramach H2020 (128 mln€, 23 projekty)
4. Dodatkowe wsparcie dla firm innowacyjnych (poprzez European Innovation Council
H2020 oraz inicjatywę IMI)
5. Stworzenie możliwości wkładu z innych źródeł finansowania dla B+I COVID-19
6. Jeden punkt kompleksowej obsługi w zakresie finansowania B+I COVID-19
7. Powołanie doraźną grupy wysokiego szczebla ds. B+I COVID-19
8. Dostęp do Infrastruktur Badawczych (RIs)
9. Udostępnianie danych badawczych dotyczących SARS-CoV-2 i COVID-19
10. Ogólnoeuropejski hackathon

Finansowanie KE – COVID-19
Projekty H2020 (główne obszary badań)

Zarzadzanie
kliniczne i
leczenie
45 projektów
118,9 mln€

Szczepionki
4 projekty
108,2 mln€

Przygotowanie
i zarządzanie
kryzysowe
23 projekty
88,3 mln€

Odporność
systemów
opieki
zdrowotnej
28 projektów
53,4 mln€
Diagnostyka
25 projektów
36,3 mln€

Badania
podstawowe
24 projekty
12,3 mln€
Zdrowie
publiczne
11 projektów
12,3 mln€

Nowe inicjatywy - EU BARDA
HERA - EU Health Emergency Preparedness & Response Authority
Uruchomienie w 2023 r.
Otwarte konsultacje:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1522
HERA Inkubator uruchomiony 17.02.2021
• szybkie wykrywanie wariantów wirusa
• szybka adaptacja szczepionek
• utworzenie Europejskiej Sieci Badań Klinicznych
• szybkie zatwierdzanie regulacyjne zaktualizowanych szczepionek oraz nowej
lub zmienionej infrastruktury produkcyjnej
• umożliwienie zwiększenia produkcji istniejących, zaadoptowanych lub
nowatorskich szczepionek COVID-19
Projekt VACCELERATE – sieć badań nad szczepionkami

European Partnership on Pandemic Preparedness
Cel: poprawia gotowości UE do zapobiegania, przewidywania i reagowania na
pojawiające się zakaźne zagrożenia zdrowotne
Główne obszary działań:
• Generowanie nowej wiedzy
• Projektowanie i rozwijanie środków zaradczych, takich jak szczepionki,
diagnostyka lub terapia, środki ochrony indywidualnej;
• Poprawa opracowywania dowodów na potrzeby podejmowanych decyzji
dotyczących polityki zdrowia publicznego
• Wsparcie dla tworzenia unijnych infrastruktur w celu ulepszenia: gromadzenia
danych, terminowego przełożenia wyników badań na działania w sytuacjach
kryzysowych; zwiększenia gotowości operacyjnej ośrodków badań klinicznych
w całej Europie
• Synergia z HERA

European Partnership on Pandemic Preparedness
Szybkie uruchomienie – partnerstwo współprogramowane
Wsparcie poprzez projekty:
• CSA (2021): Building a European Research and Innovation
Partnership for Pandemic Preparedness – przygotowanie,
sekretariat (2 mln€)
• RIA (2022): Vaccines 2.0 – developing the next generation of
vaccines (8 mln€/40mln€)

Kalendarz przygotowań

Początek CSA
• Wstępna propozycja
partnerstwa złożona;
• początek prac nad
SRIA

Początek 2022

Połowa 2022
• Propozycja
partnerstwa
opublikowana
• Prace nad SRIA

• Konsultacje
społeczne
• SRIA uzgodnione

Koniec 2022

Początek 2023
• Program Pracy 2023
przyjęty
• Włączenie tematów
partnerstwa

Nowy konkurs CORONA: kalendarz
Klaster Zdrowie: 2 tematy
Budżet: 90 mln€
Infrastruktury Badawcze: 2 tematy
Budżet: 33 mln€
Termin składania wniosków: 6 maja 2021
Wyniki konkursu: początek lipca 2021
Dokumenty konkursowe

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/referencedocuments;programCode=HORIZON

Sesja informacyjna dla NCPs – nagranie i prezentacja:

https://webcast.ec.europa.eu/horizon-europe-focused-actions-in-research-infrastructures-and-health-to-targetcovid-19-variants
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/events/presentations/ec_rtd_informationsession-covid19-variants.pdf

Nowy konkurs CORONA: klaster Zdrowie
HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-01: Vaccines & therapeutic clinical trials to

boost COVID-19 prevention and treatment

Cel: opracowanie rokujących kandydatów na szczepionki czy leki przeciwko SARS-CoV2/COVID-19. Kandydaci na szczepionkę/leki powinni mieć ukończone badania
przedkliniczne, w tym badania na zwierzętach i być gotowi do przystąpienia do oceny
klinicznej w badaniach Fazy I lub II. Zapewnienie dostępu do GMP jest istotne.
Współpraca z jedną z dużych europejskich sieci badawczych VACCELERATE, RECOVER lub
EU-RESPONSE; wczesny kontakt z EMA
Działania badawczo-innowacyjne
Budżet: 3-10 mln€/projekt
Budżet na temat: 30 mln€

Nowy konkurs CORONA: klaster Zdrowie
HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01-02:

COVID-19 variants of concern

Cohorts united against

Cel: szybkie pogłębienie wiedzy na temat SARS-CoV-2 i jego pojawiających się
wariantów; opracowanie zaleceń dotyczących skutecznej kontroli i zapobiegania
zakażeniom COVID-19
Wykorzystanie istniejących dużych, wieloośrodkowych, regionalnych lub
międzynarodowych kohort na całym świecie, ew. utworzenie nowych na ich
bazie.
Współpraca z projektami ORCHESTRA i RECODID, a także portalem danych UE na
temat COVID-19
Działania badawczo-innowacyjne
Budżet: 7-10 mln€/projekt
Budżet na temat: 60 mln€

Nowy konkurs CORONA: Infrastruktury Badawcze
HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-01: FAIR and open data
sharing in support to European preparedness for COVID-19 and
other infectious diseases
Budżet: 12 mln€

HORIZON-INFRA-2021-EMERGENCY-02: Research infrastructure
services for rapid research responses to COVID-19 and other
infectious disease epidemics
Budżet: 21 mln€

Działania badawczo-innowacyjne

Poszukiwanie partnerów

Polecane strony
ERA vs. Corona Action Plan
file:///C:/Users/eszkil/AppData/Local/Temp/ec_rtd_era-vs-corona.pdf
ERA Corona platform
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
HERA Incubator
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/AC_21_666
Konkurs COVID-19:
https://www.kpk.gov.pl/komisja-w-trybie-pilnym-oglasza-nabor-na-projekty-dotyczacewariantow-koronawirusa
Covid-19 Data Portal
https://www.covid19dataportal.org/
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