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partnerem wszechstronnie wspierającym 

Możliwości finansowania innowacyjnych projektów sektora rolniczego i rolno-
spożywczego – AGROTECH i SmartAgriHubs – EXPAND 

11 Wrzesnia 2020, Poznań 



Centra innowacji cyfrowych (DIH) to partnerstwa publiczno-prywatne na rzecz innowacji, 
zapewniające swoim klientom mieszankę różnych usług. Należą do nich usługi 
technologiczne, takie jak badania i rozwój, zapewnienie zaplecza laboratoryjnego, 
testowanie i walidacja to głównie domena centrów kompetencji. Usługi wspierające 
ekosystem innowacji obejmują lobbing na rzecz budowania społeczności, pośrednictwo, 
dzielenie się wiedzą i rzecznictwo (definicja SmartAgriHubs). 
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Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo Sieciowe  

• Powołane w 1993 roku przez Państwowy 
Komitet Badań Naukowych, 

• Afiliowane przy Instytucie Chemii 
Bioorganicznej PAN, 

• Wiodące centrum badawczo-rozwojowe ICT w 
Polsce 
• 20+ laboratoriów i grup (4 oddziały) 

• Wiodący operator polskiej e-infrastruktury 
• Operator Polskiej sieci NREN "PIONIER" 

• Duża infrastruktura HPC  
• HPC (2.3+ PFLOPS) 
• Dostawca usług Cloud (1500 nodów) 
• 2 centra danych 

• Regionalny współlider klastra Europy 
Północno-Wschodniej dla SmartAgriHubs. 

• Rok założenia 1946, 
• Wstąpienie do Sieci Badawczej Łukasiewicz (ob. 33 

instytuty) od 01.04.2019, 
• Wiodący w Polsce deweloper w zakresie budowy 

maszyn i innowacyjnych technologii dla sektora 
rolno-spożywczego i leśnego, 

• Koordynator FIE#18 w projekcie SmartAgriHubs. 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy 
Instytut Maszyn Rolniczych 
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Europejski krajobraz DIHów 

Elastyczne i napędzane popytem centra innowacji cyfrowych w Europie to zrównoważone 
ekosystemy innowacji, a nie tylko brama do usług. 



Misja 

• Oferowanie dostępu do zasobów e-infrastruktury w celu wsparcia pilotaży, 
prototypowania, skalowania, projektowania, weryfikacji wydajności, 
testowania, demonstracji itp. 
 

• Ułatwianie partnerstw z MŚP/przemysłem, klastrami innowacji, 
akceleratorami i inwestorami stymulującymi innowacje 
 

• Zwiększanie widoczności na poziomie europejskim i międzynarodowym 
 

• Zapewnienie treningu biznesowego i szkoleń, aby „przyspieszyć” wdrażanie 
rozwiązań na rynek i promować wyniki projektów 
 

• Wspomagać dostęp do funduszy i grantów 
 

• Rozwijać długoterminowe relacje biznesowe 



Usługi 
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Europejska Współpraca DIHów agro i SME 



FIE#16 FIE#17 

FIE#18 FIE#20 

Furniture Enterprise 
Analytics Datafurn 
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FIE#19 



Furniture Enterprise 
Analytics Datafurn 

Europejska Współpraca DIHów agro i SME 

E-services Utilising 

Drones for Quantity Buyer 

Online Decision Support 

System Fertiliser 

Optimisation 

Autonomous Greenhouses – 
smart micro farming and 

smart large-scale production 

Bee Monitoring and 

Behaviour Prediction 

Smart Groundwater and 

Weather Sensors 



Europejska Współpraca DIHów agro i SME 



Łukasz Łowiński – lukasz.lowinski@pimr.lukasiewicz.gov.pl 

Raul Palma – rpalma@man.poznan.pl 

 

Dlaczego przemysł miałby angażować się w DIH Agro? 
• Uzyskasz więcej niż to, co możesz kupić na rynku 

• Różnorodne usługi; Wykorzystanie danych badawczych; 
Ekspertyzy; Szeroka widoczność; Możliwości finansowania 

• Współpraca na europejską i międzynarodową skalę 

• Pojedynczy punkt służący do wyszukiwania, składania 
wniosków i dostępu do usług i wiedzy specjalistycznej 

• Promocja usług (po akceptacji „zasad uczestnictwa”) 

• Uczestnik wewnętrznych inicjatyw DIH 

 

Czy jesteś już w centrum innowacji cyfrowych? 
KE chce stworzyć ogólnoeuropejską „sieć” DIH, powinniśmy 
współpracować 

 

Nadal masz pytania lub chcesz uzyskać więcej informacji? 
Skontaktuj się z nami bezpośrednio : 


