


AGRO HUB 

GAIA-X

Agro Hub GAIA-X Polska stworzony został 18 czerwca 2021 r. na mocy 

porozumienia pomiędzy:

Cloud Community Europe Polska - polską organizacja dostawców i eksporterów technologii cyfrowych 

opartych na Chmurze Obliczeniowej, będącą partnerem międzynarodowej organizacji z siedzibą w 

Luksemburgu, pod markami EuroCloud i Cloud Community Europe

oraz

Forum Infrastruktury Sp. z o.o. – think tank, który powstał w 2016 r. z w celu wyrażania stanowiska wobec 

zmian w procesach infrastrukturalnych, kształtowania potrzeb i kierunków myślenia administracji publicznej oraz 

obywateli.
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PLANOWANE 

CELE
STWORZENIE BAZY DANYCH 
ROLNICZYCH DOSTĘPNYCH DLA 
ROLNIKÓW ORAZ 
PRODUCENTÓW ROLNICZYCH

AGREGACJA DANYCH 
ROZSIANYCH POSIECI: 
POGODOWYCH, GLEBOWYCH, 
INFORMACYJNYCH, ALERTÓW

UMOŻLIWIENIE 
INDYWIDUALNEGO 
ZARZĄDZANIA DANYMI
GOSPODARSTWA –
AGREGACJA I PRZETWARZANIE 
DANYCH

WSPARCIE NOWEJ GENERACJI 
CYBERROLNICTWA

USPRAWNIENIE PRACY 
ROLNIKA POPRZEZ 
ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO 
DANYCH WYTWARZANYCH 
PRZEZ NIEGO I INNE PODMIOTY 
NA RYNKU

W PRZYSTĘPNY SPOSÓB 
UMOŻLIWIENIE PRZEJŚCIA Z 
ROLNICTWA TRADYCYJNEGO 
DO CYFROWEGO

ZWIĘKSZENIE 
FUNKCJONALNOŚCI 
TECHNOLOGICZNEJ MASZYN I 
URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

ZASTOSOWANIE 
SKUTECZNYCH ZABEZPIECZEŃ 
PRZED CYBERATAKAMI

WZROST EFEKTYWNOŚCI 
PRODUKCJI, WZROST 
TRAFNOŚCI DECYZJI W 
GOSPODARSTWIE ORAZ 
OSZCZĘDNOŚCI



ZAŁOŻENIA
Agro Hub to zdecentralizowana, podstawowa infrastruktura do wymiany danych i budowy

algorytmów, dostępna jak najszerszemu gronu zainteresowanych podmiotów z sektora rolnego.

Projekt przewiduje cztery główne założenia:

POWSTANIE PLATFORMY LUB SYSTEMU:
1) umożliwiającego wymianę danych z innymi hubami GAIA-X (inny przemysł, doświadczenia);

2) łączącego wielu interesariuszy i budujący sieć powiązań;

3) opartego o nowe technologie i doświadczenia budujące/wspierające techniki i technologie, do których kluczem są tylko albo aż dane;

4) wskazującego ile danych wytwarza dany rolnik;

5) wspieranego środkami krajowymi i unijnymi w celu osiągnięcia wymaganej wydajności i efektywności prac;

6) którego rozmiary będą oscylować w granicach 108MW.

UTWORZENIE NARZĘDZI CYFROWYCH:
1) wspomagających i ułatwiających świadome wybory żywieniowe;

2) umożliwiających rozpoznawalność żywności wysokiej jakości;

3) umożliwiających wykrywanie zafałszowań żywności.

STANDARYZACJA DANYCH ROLNICZYCH

REALIZACJA PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z OCHRONĄ DANYCH ROLNICZYCH

Obecnie stoimy u progu nowej ery przed wieloma nowymi zewnętrznymi jak i wewnętrznymi wyzwaniami tj.: rosnącą presją

cenowa ze strony zarówno odbiorców jak i dostawców, zainteresowaniem końcowych konsumentów (a tym samym i odbiorców)

zrównoważonymi metodami produkcji, zmianami klimatycznymi czy presją na podwyższenie wydajności w zmieniających się

ciągle warunkach rynkowych (np. obecna pandemia). Remedium na część z ww. wyzwań jest digitalizacja danych, ich obróbka i

rozwój algorytmów umożliwiających lepsze zarządzania produkcją.



PROBLEMY
Producenci rolni zbierają i przetwarzają dane pod pretekstem świadczenia

usług doradztwa rolnikom lub dostawy maszyn i urządzeń.

Nieuregulowany obszar pozyskiwania danych rolniczych, ich agregowania i

przetwarzania.

Kierunki zmian legislacyjnych na pewno w ciągu 3-5 lat doprowadzą do silnej

regulacji tego obszaru (na wzór rynku telekomunikacyjnego lub medycznego) –

dziś podjęte działanie pozostaje nierzetelnie przygotowane.

Obecnie wielu rolników nie jest świadomych w jakich celach wykorzystywane

są gromadzone dane, a także gdzie i w jaki sposób są przechowywane oraz

przetwarzane – niezbędna jest informacja i edukacja o wkraczaniu w epokę

przemysłu 4.0 i cyfryzacji, choćby w zakresie paszportyzacji żywności,

dostępu do najnowszych rozwiązań cyfrowych.



CYFROWE 

ROLNICTWO
Ideą rolnictwa cyfrowego jest „bezobsługowe” generowanie 

danych, a jego troską aby nie były automatycznie pozyskiwane i 

przetwarzane przez duże firmy produkujące sprzęt rolniczy, 

nawozy, materiał siewny i zarodki.

Dane rolnicze mają sporą wartość nie tylko dla producentów ale 

również dla samych rolników oraz rozwoju nauki, dlatego ich 

przetwarzanie wymaga bezpiecznej platformy, chroniącej przed 

cyberatakami.



PLANOWANE 

ZADANIA

WŚRÓD PLANOWANYCH ZADAŃ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU 

AGRO HUB ZNAJDUJĄ SIĘ:

Przygotowanie 3 projektów, które realizują cele postawione przez Agro Hub.

Informowanie rolników o skutkach niechronionego przetwarzania danych rolniczych

(uznanych przez UE za dane „nieosobowe”).

Zapewnienie ochrony danych rolniczych, integrowanie tych danych oraz przetwarzanie

za zgodą rolników.

Przygotowanie polskiej bazy informacji o gruntach, programach nawozowych,

potrzebach w zakresie maszyn, pracowników, systemów obsługi.

Zapewnienie rolnikom informacji, edukacji i standardów dostępu do własnych danych

związanych z prowadzonym gospodarstwem rolnym.

Działania na rzecz ochrony danych oraz kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem.



CHCEMY, ABY AGRO HUB GAIA-X ZAPEWNIŁ:

DOSTĘP DO DANYCH Z CAŁEGO 
POLSKIEGO RYNKU ROLNEGO

BEZPIECZNY CYFROWY 
PORTFEL UŁATWIAJĄCY 
CYFROWE RELACJE I 
TRANSAKCJE NA POLSKIM 
RYNKU ROLNICZYM

PULPIT NAWIGACYJNY 
UMOŻLIWIAJĄCY 
MONITOROWANIE PRZEPŁYWU 
DANYCH ORAZ 
ADMINISTROWANIE PLATFORMĄ

UŁATWIENIE KONTAKTÓW 
BRANŻOWYCH

WSPÓŁDZIAŁANIE 
PRODUCENTÓW NA RYNKU 
DUŻYCH I MAŁYCH ROLNIKÓW

KONTROLĘ NAD WŁASNYMI 
DANYMI ROLNICZYMI

NOWOCZESNY RYNEK ROLNY 
W POLSCE, ODPOWIADAJĄCY 
OBECNYM STANDARDOM 
MIĘDZYNARODOWYM

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 
ROLNICZYCH

INTEGRACJĘ SEKTOROWĄ W 
RAMACH TRANSFORMACJI 
CYFROWEJ



AGRO HUB TWORZĄ:

PARTNERZY KRAJOWI: PARTNERZY UNIJNI:



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

Forum Infrastruktury Sp. z o.o.

ul. Stara Stocznia 4/6

80-862 Gdańsk

biuro@foruminfr.com.pl 

tel.: +48 58 305 4663 

www.foruminfr.com.pl

Stowarzyszenie Cloud Community

Europe Polska

ul. Grzybowska 43

80-855 Warszawa

akn@cloudeurope.pl

magdalena.rymko@cloudeurope.pl 

tel.: +48 510 296 027

www.cloudeurope.pl


