
DIH-ITE koncepcja, funkcje i zasady działania 

Instytut Technologii Elektronowej od szeregu lat prowadzi działalność dla upowszechnienia dostępu 

przemysłu i instytucji naukowych do nowoczesnych rozwiązań i technologii mikroelektronicznych  

i fotonicznych. Wykorzystując istniejące mechanizmy i źródła finansowania ITE tworzy konsorcja, 

centra doskonałości oraz uczestniczy w inicjatywach typu cluster. Obecnie, podejmując inicjatywą 

przedstawioną przez Komisje Europejską, Instytut podjął zadanie integracji dotychczasowych działań 

w logiczny, spójny schemat Centrum Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hub – DIH) oferującego 

partnerom przemysłowym i zespołom badawczym kompleksowy zestaw usług dostępu do najnowszej 

wiedzy, doświadczenia i technologii (również infrastruktury technologicznej, konstrukcyjnej  

i pomiarowej), umożliwiających im przetestowania i implementację innowacji cyfrowych 

odpowiednich dla ich produktów, procesów i modelu biznesowego.  

Funkcje DIH-ITE obejmują: 

1. Działalność Innowacyjną: 

a. Kreowanie świadomości o dostępnych potencjalnie rozwiązaniach, 

b. Ocena potrzeb i dojrzałości w zakresie implementacji rozwiązań opartych  

o mikroelektronikę i fotonikę dla cyfryzacji, 

c. Poszukiwania innowacji (scouting), 

d. Dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie mikroelektroniki  

i fotoniki półprzewodnikowej, w kraju i w razie potrzeby – na obszarze Unii 

Europejskiej 

e. Dostęp do platform i infrastruktury technologicznej/konstrukcyjnej w kraju i w razie 

potrzeby – na obszarze Unii Europejskiej, w tym: 

i. Wspólne prace badawcze, 

ii. Opracowywanie koncepcji (proof of concept) i demonstratorów 

innowacyjnych rozwiązań mikroelektronicznych i fotonicznych, 

iii. Projektowanie przyrządów półprzewodnikowych, układów i systemów ASIC, 

iv. Opracowywanie i testowanie (walidacja) prototypów, 

v. Inicjowanie (i realizacja) produkcji pilotażowej,  

vi. Badania i walidacja / certyfikacja produktów. Pomoc przedsiębiorstwom  

w poprawie ich konkurencyjności przy   wprowadzaniu na rynek bezpiecznych, 

innowacyjnych o lepszej efektywności wyrobów i urządzeń wykorzystujących  

technologie cyfrowe.  

2. Rozwój przedsiębiorczości (Business development) 

a. Rozwój wizji i strategii, 

b. Wyszukiwanie i kojarzenie partnerów krajowych i europejskich, pośrednictwo, 

budowanie ekosystemu zastosowań mikroelektroniki i fotoniki, 

c. Wspieranie start-up’ów (inkubacja i akceleracja), 

d. Wspieranie dostępu do finansowania (w tym inicjowanie i przygotowywanie 

projektów B+R+I), 

3. Rozwój umiejętności (skill creation) 

a. Trening techniczny i rozwój umiejętności technicznych 

b. Trening i rozwój umiejętności w obszarze biznesu i finansów, 

c. Trening i rozwój umiejętności w dziedzinie zarządzania 

 



W szczególności, kompetencje technologiczne DIH-ITE oraz obszary w których powyższe funkcje są 
realizowane dotyczą podanych niżej dziedzin: 
 
 Micro i nanoelektronika w tym integracja systemów elektronicznych (smart system integration) 
 Sensory, aktuatory, systemy M(O)EMS, NEMS, RF 
 Przyrządy fotoniczne (detektory i lasery) 
 Fotoniczne i mikroelektroniczne materiały funkcjonalne 
 Systemy Cyber-fizyczne 
 Internet Rzeczy (Internet of Things) 
 Cyber- bezpieczeństwo 
 Wyroby i urządzenia elektryczne I  elektroniczne, w tym sterowane bezprzewodowo 
 I in. 

 
Dla realizacji w/w zadań DIH-ITE wykorzystuje potencjał i kompetencje istniejącego w Instytucie 
Europejskiego Centrum KET Mikroelektroniki Profesjonalnej CEMIPRO oraz tworzoną przez ITE, przy 
współpracy szeregu instytucji naukowych i przemysłowych – Platformę Zastosowań Mikroelektroniki. 
Centrum KET CEMIPRO łączy potencjał i wiedzę dwóch centrów kompetencji działających w ITE: 
Centrum Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE oraz Centrum Nanofotoniki a także 
dwóch specjalistycznych laboratoriów: Laboratorium technologii Ceramicznych LTCC i Laboratorium 
Przyrządów Mikrofalowych GaN. Zadania realizowane w ramach Centrum KET „CEMIPRO” dotyczą 
przede wszystkim funkcji wymienionych powyżej w punktach 1 oraz 3a.  
Platforma Zastosowań Mikroelektroniki jest organizacją gromadzącą przedsiębiorstwa przemysłowe  
i ich zrzeszenia a także instytucje badawcze zainteresowane możliwościami rozwoju i implementacji 
nowoczesnych, szeroko pojętych rozwiązań opartych o technologie półprzewodnikowe. Platforma 
stanowi zatem swojego rodzaju interfejs ze środowiskiem przemysłowo-naukowym podczas gdy 
Centrum KET wsparte przez wymienione niżej organizacje zapewnia realizację zadań B+R+I na rzecz 
zainteresowanych odbiorców.   
Ze względu na fakt, że ITE, jako organizacja naukowa koncentrująca się na zagadnieniach technologii, 

konstrukcji i charakteryzacji przyrządów półprzewodnikowych (mikroelektronicznych i fotonicznych)  

w tym również sensorów i przyrządów MEMS/MOEMS, ma jedynie ograniczone kompetencje  

w obszarach zagadnień finansowych i biznesowych istotnych dla rozwoju innowacji w przemyśle, 

instytut podjął współpracę ze starannie wyselekcjonowanymi, sprawdzonymi organizacjami  

o wysokich kompetencjach w tych obszarach: Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum oraz 

firmą doradczą Amber-Project. Ponadto, niektóre funkcje DIH a w szczególności te, ukierunkowane na 

ocenę potrzeb, budowanie wizji, poszukiwania partnerów i rozwój umiejętności, wspierane są przez 

współpracującą w ramach DIH-ITE Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT).  

Z organizacjami tymi Instytut podpisał umowy o współpracy w ramach DIH-ITE zapewniając w ten 

sposób zainteresowanym partnerom przemysłowym (i innym) dostęp do kompleksowych usług  

i wiedzy na zasadach określanych angielskim wyrażeniem „One-Stop-Shop”. 

Przy realizacji postawionych przed nim zadań DIH-ITE współpracuje i realizuje misję w ramach 

przedsięwzięć o skali regionalnej (Mazowiecki Klaster ICT). Przewidywane jest włączenie działań DIH-

ITE a w szczególności Platformy Zastosowań Mikroelektroniki do tworzonej obecnie na poziomie 

krajowym Platformy Przemysłu Przyszłości.   

Ośrodek Badań i Certyfikacji ITE Oddział PREDOM - jednostka notyfikowana nr 1451 w UE  do szeregu 

dyrektyw unijnych, w tym do 2014/53/UE -urządzenia radiowe, 2014/30/UE -kompatybilność 

elektromagnetyczna, dysponująca laboratoriami i jednostką certyfikującą  akredytowanymi  

w krajowym systemie przez   Polskie Centrum Akredytacji i międzynarodowym systemie IECEE - IEC 

System of Conformity Assessment for Electrotechnical Equipment and Components oraz przez  

europejską organizację ETICS - European Testing Inspection and Certification System) zapewni dostęp 

http://www.ite.waw.pl/ite-liscie-europejskich-centrow-technologicznych-ket-swiadczacych-uslugi-dla-malych-srednich-przedsiebiorstw-msp/
http://pnt.euro-centrum.com.pl/
http://www.amberproject.pl/
http://www.kigeit.org.pl/
http://klasterict.pl/strona-glowna/
https://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/reindustrializacja-gospodarki/czwarta-rewolucja-przemyslowa/


do badań, ocen konstruktorskich, certyfikacji  i oceny zgodności wyrobów wykorzystujących 

technologie cyfrowe, bezprzewodowe w tym stosowane  dla  potrzeb IoT. 

W swoich działaniach DIH-ITE współpracuje również z władzami regionalnymi Mazowsza uczestnicząc 

m.in. w pracach Mazowieckiej Rady Innowacyjności a także z instytucjami  rządowymi, w szczególności 

z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. 

DIH-ITE wykorzystuje wieloletnie doświadczenia intensywnej współpracy instytutu w ramach 

Programów Ramowych Unii Europejskiej oraz powstałe w wyniku realizacji wspólnych projektów 

europejskich znakomite kontakty z europejskimi partnerami przemysłowymi i naukowymi, wsparte 

współpracą w ramach europejskich zrzeszeń AENEAS i SINANO dla ułatwiania partnerom krajowym 

nawiązanie współpracy europejskiej i transgranicznej oraz uzyskanie dostępu do nieobecnych w Polsce 

kompetencji i infrastruktury technologicznej.  

https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/mri-mazowiecka-rada-innowacyjnosci.html
https://aeneas-office.org/
http://www.sinano.eu/

