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DIGICLUSTERS  
European Strategic Cluster Partnership for Smart Specialization Investments (ESCP-S3) for speeding up 

industrial modernization of agrofood and packaging sectors towards Industry 4.0 and digital 

transformation by Cluster-Facilitated X-Industry Hackathons 

 

 

Informacje podstawowe 

DIGICLUSTERS to interdyscyplinarny projekt międzynarodowy uznany przez Komisję Europejską jako jedne  
z dziewięciu Europejskich Strategicznych Partnerstw Klastrów na rzecz inteligentnych inwestycji specjalizacyjnych 
i modernizacji przemysłu (ESCP-S3).  
 
Cel projektu i pionierskie podejście - hackathony międzybranżowe 
Celem projektu jest przyspieszenie procesów digitalizacji sektorów rolno-spożywczego i opakowaniowego  
w kierunku Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej. DIGICLUSTERS łączy branże wysokich technologii z 
branżami tradycyjnymi poprzez pionierskie zastosowanie narzędzi start-upowych (hackathonów) do pobudzania 
współpracy międzysektorowej, międzynarodowej i międzyklastrowej. Regionalne i międzynarodowe hackathony 
zostaną wykorzystane jako sposób do szybszego prototypowania produktów i usług nowej generacji, wprowadzania 
innowacji oraz stymulowania nowych inwestycji.  
 
Partnerzy projektu 

DIGICLUSTERS zrzesza 7 partnerów z 4 krajów – Hiszpanii, Polski, Litwy I Łotwy o interdyscyplinarnych  
i wzajemnie uzupełniających się kompetencjach: 
 

 
 

● LatvianIT Cluster (Łotwa – koordynator projektu) - https://www.itbaltic.com 
● OnGranada Tech City (Hiszpania / Andaluzja) – www.ongranada.com 
● Food Products Quality Cluster (Łotwa) - http://www.lpuf.lv 
● UNIMOS (Polska) – www.unimosalliance.com 
● LITMEA food export association (Litwa) - http://www.litmea.lt 
● Lithuanian Innovation Center (Litwa) – www.lic.lt 
● LISPA printing association (Litwa) – www.lispa.net 

 
którzy łącznie reprezentują 739 MSP. Projekt jest również popierany przez samorządy regionalne, uniwersytety, 
parki przemysłowe i naukowe, konfederacje przedsiębiorców, centra kompetencji i klastry.  
 

Działania projektu 

DIGICLUSTERS składa się z szeregu interdyscyplinarnych działań, które obejmują: 
● Przygotowanie wspólnej strategii partnerstwa uczestniczących partnerów z mapowaniem kompetencji, 

zasobów, potrzeb i wyzwań wraz z  planem wdrożenia (X 2018-III 2019); 
● Organizacja międzybranżowego, regionalnego hackathonu (X-Industry Hackathon) w formie 

programu akceleracyjnego podczas którego  firmy z branży IT / przemysłu 4.0 będą rozwiązywały 
wyzwania stawiane przez przedsiębiorstwa branży rolno-spożywczej i opakowaniowej; 

● Organizacja międzynarodowego hackathonu, podczas którego międzynarodowe zespoły złożone  
z firm z Polski, Hiszpanii, Litwy i Łotwy będą wspólnie prototypować rozwiązania cyfrowe i nowe, bardziej 
zaawansowane produkty i usługi; 

● Animowanie międzynarodowej współpracy gospodarczej i technologicznej skoncentrowanej na 
międzynarodowym kojarzeniu firm (online matchmaking); 

● Wizyty studyjne i warsztaty szkoleniowe; 
● Działania komunikacyjne, promocyjne i PR, które zwiększają międzynarodową widoczność i budują 

innowacyjny wizerunek uczestniczących podmiotów; 
● Opracowanie rekomendacji dla samorządów pod kątem aktualizacji inteligentnych specjalizacji 

regionalnych (RIS3);  
● Wspólne uczenie się partnerów (peer-to-peer) i działania upowszechniające mające na celu wymianę 

doświadczeń i informacji. 
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Czas trwania i budżet projektu 

Projekt jest finansowany w ramach programu COSME i umowy grantowej nr 822095. trwa 18 miesięcy i kończy się 
31/03/2020. Budżet całkowity projektu wynosi €466 608, przy dofinansowaniu EU w kwocie € 349 952 (75%). 
 
Organizacja hackathonów  
Hackaton to wydarzenie pobudzające kreatywność, współpracę i innowacje, najczęściej organizowane w formie 
48-godzinnego interaktywnego spotkania (głównie programistów / studentów) podczas którego prototypowane są 
rozwiązania konkretnych problemów i wyzwań. Ze względu na charakter, dynamikę i międzynarodowy zasięg 
projektu, hackatony w ramach DIGICLUSTERS będą miały charakter kilkutygodniowego programu 

akceleracyjnego wdrażanego równolegle w czterech uczestniczących państwach (II-III kwartał 2019). Ich 
zwieńczeniem będzie organizacja międzynarodowego hackathonu (IV kwartał 2019) z zespołami zbudowanymi z 
Polski, Hiszpanii, Litwy i Łotwy.  
 
Hackathony regionalne w Polsce 

Hackatony regionalne w Polsce będą składały się z trzech części: uroczystego otwarcia (kick-off) hackathonów, 
cyklu spotkań ekspercko-networkingowych podczas których zbudowane międzybranżowe zespoły będą pracować 
nad rozwiązywaniem konkretnych wyzwań branży spożywczej i opakowaniowej poprzez zastosowanie technologii 
cyfrowych (digital innovations). 
 
Harmonogram hackathonów w Polsce (czerwiec-wrzesień 2019) 

1. Uroczyste otwarcie hackathonów (czerwiec 2019)  
- podpisanie umowy o współpracy w ramach projektu DIGICLUSTERS 
- prezentacja projektu oraz jego działań 
- zagraniczne case studies wdrożonych rozwiązań (prelegenci zagraniczni) 
- prezentacja wyzwań firm opakowaniowych i spożywczych w zakresie digitalizacji 
- panel ekspercki przedsiębiorstw 
- networking i wstępne budowanie zespołów 

 
Formuła: wydarzenie jednodniowe (Warszawa) – proponowany termin: 10-14 czerwca 2019.  

 
2. Cykl spotkań ekspercko-networkingowych (czerwiec-wrzesień 2019) 

- budowanie wzajemnego zaufania i współpracujących zespołów 
- prezentacje trendów, case studies i rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0 i digitalizacji 
- prototypowanie nowych produktów i usług cyfrowych oraz ich modeli biznesowych  
- finansowanie innowacyjności w ramach programów europejskich (H2020) 
- konsultacje z ekspertami i mentorami 
- networking i matchmaking 

 
Formuła mieszana: warsztaty partycypacyjne, spotkania wyjazdowe, wizyty studyjne, śniadania eksperckie, sesje 
mentoringowo-coachingowe, konsultacje stacjonarne i online. Terminy i miejsca do ustalenia z uczestnikami. 
 

3. Uroczyste zamknięcie hackathonów (wrzesień 2019- wydarzenie jednodniowe) 
- prezentacje rozwiązań wypracowanych w ramach projektu DIGICLUSTERS w formie sesji 

pitchingowej 
- prezentacje uczestniczących firm i ich oferty 
- informacje dot. organizacji i udziału w hackathonach międzynarodowych 
- panel ekspercki  
- rozdanie certyfikatów  
- networking  

 
Formuła: wydarzenie jednodniowe (Warszawa), termin do ustalenia.  
 
Hackathon międzynarodowy i pozostałe wydarzenia (październik 2019-marzec 2020) 
Międzynarodowy hackathon odbędzie się w Rydze i zakłada stworzenie międzynarodowych zespołów złożonych z 
firm z Polski, Hiszpanii, Litwy i Łotwy, które będą wspólnie prototypować rozwiązania cyfrowe i nowe, bardziej 
zaawansowane produkty i usługi. Aby stymulować ich wdrożenia, animowana będzie współpraca gospodarcza i 
technologiczna przedsiębiorstw oraz ich międzynarodowe kojarzenie (online matchmaking). Zgodnie z zapisami 
projektu, formuła hackathonów i ich zakres merytoryczny będą projektowane wspólnie przez partnerów projektu na 
podstawie doświadczeń uzyskanych z realizacji hackathonów regionalnych. DIGICLUSTERS ma charakter 
interaktywny i interdyscyplinarny oraz nastawiony będzie na wygenerowanie jak największych synergii i wartości 
dodanych dla wszystkich zaangażowanych podmiotów. 
 
Strona internetowa projektu 

https://www.clustercollaboration.eu/escp-s3-profiles/digiclusters 


