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Agrifood
Lithuania DIH 

skaitmeninių inovacijų centras



„AgriFood Lithuania DIH“ yra skaitmeninių 
inovacijų centras, suburiantis svarbiausius 
mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus 
suinteresuotus veikėjus, siekiančius skatinti 
agromaisto sektoriaus skaitmenizaciją ir 
pažangių inovacijų diegimą.



2 Klasteriai (60 narių)

5 Viešieji ir socialiniai

3 Mokslas ir tyrimai

6 Verslas

8 Inovacijų teikėjai

2 Teisė ir parama

Mūsų
nariai



Ekosistema

SIC jungia suinteresuotas šalis su 
tarptautiniais ir tarpsektoriniais 
veikėjais tam, kad būtų išnaudotas 
maksimalus potencialas tiriant, 
plėtojant ir diegiant inovatyvias 
agromaisto technologijas. 
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Mūsų 
narystės

• EK JTC ataskaitoje pripažintas kaip vienas iš dviejų gerosios 
praktikos sektorinių SIC pavyzdžių visoje Europoje

• 1 iš 4 SIC Lietuvoje, laimėjusių konkursą ir gaunančių 
paramą iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos.

• Europos Komisijai nominuotas kaip Lietuvoje laimėjęs 
kandidatas tapti EDIH



Nuo 2021 m. esame „EIT 
FOOD“ HUB‘u Lietuvoje

• „EIT Food“ yra pirmaujanti maisto inovacijų iniciatyva 
Europos Sąjungoje, siekianti tvaresnės, sveikesnės ir 
patikimesnės maisto sistemos visame žemyne. 

• Tai prestižiškiausia tokio tipo organizacija ES, o jos tinklas 
jungia centrus visame kontinente.

• Dėl galimybės tapti „EIT Foods“ atstovais vyksta intensyvi 
konkurencija su universitetais, tyrimų centrais ir pan.



Tikslinės EIT 
FOOD grupės

Studentai, startuoliai, tyrėjai, 
viešojo sektoriaus atstovai, 
MVĮ, pirminės tiekimo 
grandinės veikėjai, vartotojai.

Švietimas
Talentų pritraukimas ir ugdymas, siekiant juos 

įgalinti imtis lyderystės transformuojant 
maisto tiekimo grandinę.

Inovacijos
Aktyvus bendradarbiavimo skatinimas visoje 

maisto sistemos grandinėje, siekiant inovatyvių 
produktų, paslaugų ir pažangių technologinių 

sprendimų vystymo. 

Visuomenės įtraukimas
Dėmesys bendravimui su visuomene, siekiant 
juos paversti aktyvia maisto sistemos pokyčių 

dalimi. 

Parama verslo iniciatyvoms
Novatoriškus ir inovatyvius pokyčius agromaisto 

sektoriuje siūlančio verslo ir startuolių
palaikymas.



EIT FOOD HUB’ų
vaidmuo

• Palengvinti verslo vystytojų, technologijų kūrėjų ir investuotojų 
tinklaveikos galimybes bei priėjimą prie viešųjų finansavimo 
šaltinių.

• Užtikrinti aktyvų vietos žinių trikampio veikėjų dalyvavimą, 
įskaitant nacionalinių, regioninių ir vietinių valstybės tarnautojų 
bei politikos kūrėjų įtraukimą. 

• Palengvinti šalies piliečių ir vartotojų įtraukimą bei informavimą.

EIT FOOD inovacijų 
bendruomenė

EIT FOOD HUB‘as

Vietiniai veikėjai
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Glaudžiai susijęs su maisto apdorojimu ir gamyba

Agromaisto sektorių transformuojančios 
technologijos
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Remiantis: EIT FOOD, EIT DIGITAL, EIT MANUFACTURING bei „Agromaisto tiekimo grandinės skaitmenizavimas“ darbo grupės duomenimis



Agromaisto sektorių 
transformuojančios 
technologijos

* Remiantis

bei "Agromaisto tiekimo grandinės 

skatmenizavimas„ darbo grupės 

duomenimis



Tai kokia gi 
nauda 
ūkininkui?



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

Kristina Šermukšnytė-Alešiūnienė
„AgriFood Lithuania DIH“ direktorė

+370 650 22269
kristina@agrifood.lt


