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Nota de premsa 

 

La CE fa una crida urgent perquè participin el nombre més gran 

d’iniciatives 

 

LA COMISSIÓ EUROPEA DESTINA 164 MILIONS D’EUROS 

A START-UPS QUE PUGUIN APORTAR INNOVACIÓ AL 

TRACTAMENT O MONITORATGE DEL CORONAVIRUS 

COVID-19 

 

El termini per accedir a les subvencions o aportacions de capital per 

desenvolupar els projectes finalitza el pròxim dimecres, 18 de març 

 

          La Cambra de Terrassa fa ressò de la convocatòria a les pimes i start-ups de la 

seva demarcació 

 

Terrassa, 16 de març 2020. La Comissió Europea ha fet, aquest cap de setmana, una 

crida urgent perquè les start-ups i petites empreses amb tecnologies i innovacions que 

puguin ajudar al tractament, realització de proves o monitoratge de l’expansió del 

coronavirus COVID-19 es presentin a la pròxima ronda de finançament del Consell 

Europeu de la Innovació (EIC). Les empreses interessades han de presentar els seus 

projectes de forma telemàtica a l’Accelerator EIC abans de les 17h del pròxim 18 de 

març (hora local de Brussel·les). Per a més informació, consultar en aquest enllaç al 

lloc web de la Comissió Europea. 

 

La CE destina 164 milions d’euros a aquesta convocatòria, que inicialment no tenia 

prioritats temàtiques predefinides, però donada la situació actual a Europa, 

considerada per l’OMS com el centre de la pandèmia del COVID-19, els sol·licitants 

amb innovacions rellevants amb relació al Coronavirus rebran una especial atenció i la 

CE intentarà accelerar al màxim les concessions de subvencions i finançament 

combinats; o facilitar-los al màxim l’accés a altres fonts de finançament. 
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https://ec.europa.eu/easme/en/eic-accelerator-sme-instrument
https://ec.europa.eu/info/news/startups-and-smes-innovative-solutions-welcome-2020-mar-13_en
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El Consell Europeu de la Innovació ja ha donat suport a start-ups i pimes amb 

innovacions rellevants amb relació al Coronavirus com el projecte “EpiShuttle” per 

unitats d’aïllament especialitzades; el projecte “m-TAP” centrat en tecnologia de 

filtració per eliminar matèria viral; o el projecte “MBENT” que serveix per monitorar la 

mobilitat humana en el marc d’una epidèmia. 

 

 La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa  
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència 
amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i que té 
una ferma vocació de servei a les empreses.  
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització, la 
formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els emprenedors. 
D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments de 
referència que són un important punt de trobada per als empresaris. 
 
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn empresarial, 
la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada en un model de 
pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és aportar serveis de valor 
afegit al negoci i contribuir a que l’empresa sigui més competitiva en un entorn internacional. 
 
La demarcació de la Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa, 
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, 
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 


