
   
 
 

 

PLATAFORMA OPENCOSMOS 

 

Què és OpenCosmos? 

OpenCosmos és una plataforma que connecta institucions de recerca innovadores, 

empreses de diferents sectors, PIMEs, organitzacions públiques, organitzacions sense 

ànim de lucre d’Europa i d’altres països, i que ofereix una sèrie de recursos per tal 

d’afavorir l’èxit en la presentació de projectes de RDI a convocatòries de 

finançament europeu, principalment al programa marc de la UE, Horitzó Europa. 

L’adreça d’accés és https://www.horizoneurope.guru/  

 

La UdG hi té accés, com a institució? 

Sí, la Universitat de Girona hi està subscrita des de l’1 de setembre del 2021, per un 

període d’1 any.  

 

Qui se’n pot beneficiar? 

Totes les persones que tinguin un correu electrònic del domini udg.edu podran accedir 

al serveis oferts per la plataforma (nom.cognom@udg.edu), previ registre. 

 

Com em registro? 

Entra a la següent adreça:  

https://www.opencosmos.science/purchase/133609-OpenCosmos-Access 

Caldrà omplir les dades obligatòries que demana el formulari: 

 El teu nom i cognoms 

 El teu correu electrònic (recorda que ha de ser el domini udg.edu la UdG) 

 País 

 Organització: Universitat de Girona 

 Plana web: www.udg.edu / O bé, la plana web del vostre grup de recerca. 

 

A l’apartat Your payment, veureu que us hi apareix Register for free as part of an 

existing OpenCosmos platform member. 

 

https://www.horizoneurope.guru/
mailto:nom.cognom@udg.edu
https://www.opencosmos.science/purchase/133609-OpenCosmos-Access
http://www.udg.edu/


   
 
 
Caldrà acceptar les dues primeres caselles per finalitzar el registre: 

 

Si vols rebre més informació sobre els cursos i notícies de la plataforma, accepta també 

la tercera opció. 

Clica Complete Purchase (recorda que estem fent el Register for free as part of an 

existing OpenCosmos platform member, 0,00€).  

Rebràs un correu electrònic amb les dades d’accés en un termini màxim d’un dia 

laborable. 

A partir d’aquest moment, podràs accedir a la plataforma des de l’enllaç que trobaràs al 

correu rebut (veure aquí).  

 

  

https://secure.simplero.com/login?account_id=10959&return_to=https%3A%2F%2Fopen-cosmos-private-space-full.simplerosites.com%2F&site_id=52521


   
 
 

Quins són els serveis que OpenCosmos ofereix? 

 

 

Com utilitzo cadascun dels serveis? 

Un cop t’hagis registrat a la plataforma, podràs accedir als serveis de la següent manera: 

1. Avaluació externa i assessorament en propostes per Horizon Europe 

Accedeix al següent enllaç, i omple el qüestionari on-line que hi trobaràs per rebre una 

avaluació externa de la vostra proposta: 

https://www.opencosmos.science/worksheets/pihjEfwu1WfjQGqBBZBuFtkr  

Cal enviar el qüestionari a OpenCosmos, 30 dies abans del tancament de la 

convocatòria, quan es vulgui fer servir aquest servei. 

2. Suport personalitzat per crear / unir-se a consorcis competents per 

preparar propostes d’Horizon Europe 

Ompliu el següent qüestionari: 

https://www.opencosmos.science/worksheets/4dkVnqYe11qmxwQZy7xymcRC 

S’envia directament on-line a l’equip expert d’OpenCosmos. 

•Avenç en la qualitat de la vostra sol·licitud de subvenció amb una excel·lent
avaluació externa per part d’un/a expert/a de la Comissió Europea.

•Aquest servei s'ofereix per propostes iniciades per membres de la plataforma
OpenCosmos.

1. Avaluació externa i assessorament en propostes 
per Horizon Europe

•Suport personalitzat per a la creació o unió a consorcis altament competitius que
inicien propostes d’Horizon Europe.

•Qualsevol membre d’OpenCosmos pot completar un formulari en línia per
descriure la pròpia recerca, el seu grup i la seva organització, així com a les
seves necessitats.

•Un/a expert/a comprovarà el perfil i les necessitats enviats i suggerirà
contactes específics.

2. Suport personalitzat per crear / unir-se a 
consorcis competents per Horizon Europe

•Qualsevol persona d’una organització membre d'OpenCosmos té accés a tots els
eCourses, basats en gravacions en directe

•Possibilitat de participar en les sessions de seguiment de preguntes i respostes
en directe cada mes.

3. Accés il·limitat a cursos on-line sobre el 
programa Horizon Europe i la preparació de 

propostes

https://www.opencosmos.science/worksheets/pihjEfwu1WfjQGqBBZBuFtkr
https://www.opencosmos.science/worksheets/4dkVnqYe11qmxwQZy7xymcRC


   
 
 
 

3. Accés il·limitat a cursos on-line sobre el programa Horizon Europe i la 

preparació de propostes 

Accedeix a la següent plataforma (https://open-cosmos-private-space-

full.simplerosites.com/live-ecourses1 ), i visiona tantes vegades com vulguis els cursos 

penjats sobre convocatòries i temes relacionats amb el finançament de la RDI del 

programa marc de la UE (Horizon Europe) i la preparació de propostes.  

També tindràs accés als cursos que es vagin programant en directe al llarg de l’any. 

Atenció: gràcies a la subscripció de la UdG podràs accedir a tots els cursos gratuïts 

(indicació Free). 

 

 

Contacte 

Secció de programes europeus i internacionals de l’OITT: european.office@udg.edu 

Servei tècnic OpenCosmos: info@keyinnovations.co.uk  

https://open-cosmos-private-space-full.simplerosites.com/live-ecourses1
https://open-cosmos-private-space-full.simplerosites.com/live-ecourses1
mailto:european.office@udg.edu
mailto:info@keyinnovations.co.uk

