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SmartAgriHubs је посвећен убрзању дигиталне трансформације европског пољопривреднопрехрамбеног сектора. То ће учврстити и проширити постојећи екосистем путем изградње
мреже дигиталних центара за иновације (ДИХ), који ће подстаћи преузимање дигиталних
решења од стране пољопривредног сектора. То ће се постићи интеграцијом технологије и
пословне подршке локалним one-stop-shop приступом, који укључује све регије и све релевантне
актере у Европи.
Срце пројекта чини 28 водећих експеримената
који демонстрирају дигиталне иновације у
пољопривреди, уз помоћ ДИХ из 9
регионалних кластера из свих држава чланица
Европске уније. Истовремено, SmartAgriHubs
ће допринети “сазревању“ иновативних
услуга ДИХ-а тако да ће се дигиталне
иновације имплементирати широм Европе и
бити усвајане од стране европских
пољопривредника.
Lean multi-actor приступ који се фокусира на усвајање од стране крајњих корисника, укључивање
заинтересованих страна и одрживе бизнис моделе, подржаће технологију и ниво спремности
тржишта и допринети бољем усвајању од стране корисника. Ово ће бити ојачано синергијским
деловањем између SmartAgriHubs и RIS3, будући да ће SmartAgriHubs радити у корак са
европским регијама, како би обезбедио максимални поврат eвропских инвестиција, укључујући
регионалне структурне фондове и приватни капитал. Отворени позиви са укупним буџетом од ±
6М€ ће проширити мрежу и осигурати да технолошки развој и новонастали изазови
пољопривредно-прехрамбеног сектора буду укључени у портфолио услуга ДИХ.

Амбициозни циљеви пројекта SmartAgriHubs повезаће целокупни европски екосистем у једну
целину, повезујући тачке како би осигурао место Европе као глобалног лидера на AgTech
тржишту. Конзорцијум, предвођен Wageningen универзитетом и другим партнерима претходних
кључних пројеката као што су IoF2020, FIWARE, S3P Agri-Food и I4MS искористиће постојећи
екосистем и гарантовати максимални поврат инвестиција за европске пореске обвезнике и
витални пољопривредно-прехрамбени сектор, производећи адекватну и сигурну храну за будуће
генерације.

Више о пројекту: https://www.smartagrihubs.eu/

