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CLOUDFERRO Z NAGRODĄ ZA WSPÓŁPRACĘ Z
NIEMIECKĄ AGENCJĄ KOSMICZNĄ
Warszawska ﬁrma CloudFerro, zajmująca się opracowywaniem rozwiązań z zakresu cloud computing
dla instytucji naukowych i przemysłu kosmicznego, została laureatem pierwszej edycji Konkursu o
Polsko-Niemiecką Nagrodę Gospodarczą. Polska spółka technologiczna rywalizowała z łącznie 42
ﬁrmami, które działają w szeroko pojętym polsko-niemieckim obrocie gospodarczym i zostały
zgłoszone do konkursu jako podmioty notujące sukcesy na tym polu. Laur przyznano na okoliczność
25-lecia aktywności Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).
Spółka CloudFerro otrzymała pierwszą Nagrodę Gospodarczą Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej za wdrożenie chmury obliczeniowej na potrzeby platformy danych obrazowych CODE-DE,
stworzonej z inicjatywy niemieckiej agencji kosmicznej DLR. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi z powodu
przyznania nam tej nagrody. Myślę, że to dowód świetnej współpracy z niemieckimi instytucjami i
rynkiem i mam nadzieję, że także początek jeszcze lepszych i bliższych relacji w przyszłości” –
powiedział prezes CloudFerro, Maciej Krzyżanowski, odbierając statuetkę konkursową.
W lutym 2020 roku jury, w skład którego weszli przedstawiciele AHK Polska, Ambasady Niemiec w
Polsce oraz przedstawiciele wiodących polskich i niemieckich ﬁrm, wybrało pięciu kandydatów na
ﬁnalistów. "Chcieliśmy wyróżnić projekty, które są szczególnie innowacyjne w kontekście polskoniemieckiej gospodarki, które odniosły wymierny sukces biznesowy lub dały impuls do rozwoju
regionu, w którym działają” - wskazał Markus Baltzer, prezes Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej.
Czytaj też: Chmura obliczeniowa dla EUMETSAT. Od CloudFerro i Thales Alenia Space
Oprócz CloudFerro, wśród nominowanych znalazły się cztery inne ﬁrmy: Gedia Poland Sp. z o.o.,
dostawca przemysłu motoryzacyjnego z Nowej Soli; Inuru GmbH, ﬁrma założona przez Polaków i
działająca w Berlinie w technologii druku OLED; Liki Mobile Solutions, producent oprogramowania dla
branży medycznej i telekomunikacyjnej oraz Ekoenergetyka Polska, przedstawiciel polskiego rynku
infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie ﬁrmy złożyły wnioski w ramach
projektów realizowanych na styku polskiego i niemieckiego biznesu.
Równolegle do ocen jury, na wyłonienie zwycięzcy w 50 proc. wpłynęły głosy publiczności, która
wybierała swoich kandydatów online w sierpniu i wrześniu b.r. oraz podczas wydarzeń letnich AHK
Polska. Konkurs zaangażował prawie 1400 głosujących - największą liczbę głosów uzyskało
CloudFerro.
Nagroda nie jest związana z kwotą pieniężną. Zwycięzca będzie promowany w sieci kontaktów AHK

Polska przez okres roku i otrzyma wsparcie w rozwoju biznesu na rynku niemieckim. CloudFerro
pojawi się również z wystąpieniem „key-note speech” na nadchodzącej konferencji AHK Polska Polsko-Niemieckie Rynki Przyszłości w terminie 17 listopada 2020 roku. Wydarzenie odbędzie się
równolegle w Berlinie i Warszawie, w formule hybrydowej.
Czytaj też: Prezes CloudFerro: Niech zdjęcia satelitarne będą oﬁcjalnymi źródłami urzędowymi dla
administracji [Defence24 TV]
CODE-DE to platforma zapewniająca dostęp i przetwarzanie danych z obserwacji Ziemi dotyczących
Niemiec, gromadzonych w ramach programu Copernicus. Oferuje obecnie ponad 18 PB (petabajtów)
danych z satelitów Sentinel i Landsat, które mogą być przetwarzane bezpośrednio w chmurze
obliczeniowej. Platformę zbudowała, wdrożyła, a teraz jest jej operatorem właśnie ﬁrma CloudFerro.

Nagroda Gospodarcza od Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Szczególnie, że dotyczy
ona zaawansowanych technologicznie usług, w szczególności wdrożenia i
obsługi chmury obliczeniowej dla jednej z największych w Europie agencji
kosmicznych. Już wygrana w przetargu DLR z naprawdę silną,
międzynarodową konkurencją a następnie realizacja projektu
infrastruktury chmurowej dla platformy CODE-DE były dla nas ogromną
nobilitacją.
Maciej Krzyżanowski, Prezes CloudFerro

Projekt, za który CloudFerro otrzymało nominację do nagrody, to realizacja wartego ponad 5 mln EUR
kontraktu na zaprojektowanie, budowę i rozwój nowej chmury obliczeniowej dla platformy CODE-DE.
Oferuje ona niemieckim podmiotom publicznym, naukowym i gospodarczym dostęp do danych
satelitarnych oraz ich pochodnych w ramach europejskiego programu Copernicus wraz z możliwością
ich przetwarzania w chmurze obliczeniowej. Firma wygrała przetarg w 2019 roku. „Na potrzeby
realizacji projektu dla DLR stworzyliśmy nowe centrum serwerowe w Niemczech, dzięki czemu dane
CODE-DE są przechowywane lokalnie i spełniają wysokie wymagania bezpieczeństwa DLR. Platformę
CODE-DE będziemy realizować aż do 2022 roku, z możliwością przedłużenia umowy – mówi Maciej
Krzyżanowski, prezes polskiej spółki.
Czytaj też: CloudFerro rozbuduje niemiecką chmurę danych obrazowych
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