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AIRE TEGUTSEMISE ALUS
• European Digital Innovation Hub’i ehk EDIH
keskuse loomise konkursi eelvooru läbimine ja
võitmine 21.05.2020 (MKM käskkirja nr 101
„Konkurss Euroopa Liidu digitaalse
innovatsiooni keskuse võrgustikus Eesti riigi
soovitusel osaleva konsortsiumi
väljaselgitamiseks“ alusel)
• ning juuni 2021 – märts 2022 Tallinna
Tehnikaülikooli ja MKM vahel 3.05.2021
sõlmitud sihtotstarbelise eraldise lepingu nr 189/176 alusel ettevalmistusprojekti käivitamine
teenuste arendamiseks ja testimiseks ning EK
taotluse esitamiseks 2021. a lõpus.
• EDIH programmdokument ei ole veel vastu
võetud EK poolt.

AIRE MISSIOON
AIRE on KOOSLOOME keskus, et toetada Eesti
tööstusettevõtete digitaliseerimist ja konkurentsivõime
tõusu:
• Ülikoolid ja teadusasutused KOOS
• KOOSLOOME tööstusettevõtetega – küsides,
mida meie klient vajab (väikeprojektide idee
voorud) tööstusettevõtte vajadusi arvestades.
• KOOS loome teaduspõhiseid rätseplahendusi
(demoprojektid).
• KOOSTÖÖ teiste EDIH keskustega Euroopas
(200+ keskust) – eksperdid, laborid, head
praktikad ja näited.
• KOOS suudame mõelda terviku ja suure pildi
peale – sisend ka teadus- ja õppetöösse ja et
ülikoolist väljuvad insenerid ja IT töötajad
mõistaksid Eesti tööstuse vajadusi.

AIRE KOOSTÖÖPARTNERID
• Teised EDIHid Euroopas – sh ühised teenused
• Kaubanduskoda ja EEN võrgustik
• Rakendusüksused – EAS, RTK, KIK, ETAG jt (ettevõtete projektid, meetmed, vajadused,
infovahetus ja koostöö)

• Erialaliidud ja katuseorganisatsioonid
• Klastrid
• Robootikaarendajad, tootjad
• Tarkvaraarendajad
• Elektroonikafirmad, telekommunikatsioonifirmad, pangad

AIRE EESMÄRK EDIH PROGRAMMI ALUSEL
• Digital Europe Programm (DEP) alamprogramm EDIH – European Digital
Innovation Hub programm, mis rahastab 200+ valdkondlikku arenduskeskust
perioodil 2022-2028 järgnevates valdkondades:

•
•
•
•

tehisintellekt
küberturvalisus
kõrgjõudlusega andmetöötlus (HPC)
tervisetehnoloogia

• Eestisse tuleb tehisintellekti- ja robootikakeskus AI & Robotics Estonia - AIRE
(7-aastane EK rahastus alates 2022. aastast). ONE-STOP-SHOP põhimõte.
• ETTEVALMISTUSETAPP: juuni 2021 - märts 2022 Eesti riigi toel

EDIH TEEMAD JA FOOKUSED
• Digitehnoloogiate kasutuselevõtu toetamine valitud teemal
(tehisintellekti, küberturvalisuse, HPC, tervisetehnoloogia) fookusega
valitud sektorile (avalik sektor, tööstus, põllumajandus, tervishoid).
• Digital Europe Program on kutsutud ellu toetamaks ka Horisont
programmi varasemate tulemuste levitamist üle Euroopa. Võrgustiku
arendus üle Euroopa (200+ keskust) eesmärgiga luua sidusus ja
sünergia varasemate T&A projektide (Horisont) tulemuste testimiseks
kõrgematel TRL tasemetel. Olulisel kohal sidusus teadusega!
• Eesti riigi poolt valitud fookused: tehisintellekti ja robootika valdkond
keskendumisega töötlevale tööstusele (+ piloodid tervishoiusektoris).

AIRE KLIENDI PROFIIL
NB! AIRE kliendi profiil ja sidusus teiste teenustega
tööstuse digitaliseerimise toetamisel:
1.

2.

3.

VKE ehk väikese ja keskmise suurusega
tööstusettevõte:
• VKE kriteeriumid: kuni 250 töötajat, käive
alla 50 M eurot, bilanss alla 43 M eurot;
• Small mid-caps kriteeriumid: 500 töötajat,
käive alla 100 M eurot, bilanss alla 86 M
eurot.
SOOV investeerida:
• Robootika lahendustesse
• Tehisintellekti lahendustesse
HUVI AIRE teenuste vastu:
• Digiküpsuse hindamine
• Robotiseerimise otstarbekuse hindamine

• Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse
hindamine
• Koolitused (robootika ja tehisintellekti vallas)
• Finantseerimise leidmise tugi robootika ja
tehisintellekti arenduste rahastamiseks
• Demoprojektide arendus koostöös T&A
asutusega (6-12kuulised robootika ja
tehisintellekti arendusprojektid ettevõtetega)
SUURFIRMAD saavad osaleda vähese tähtsusega
abi piires (VTA registri kaudu kontrollimine).
PILOODID HAIGLATEGA (tervisesektori piloodid u
10% eelarvest).
SUURFIRMASID ootame toetajateks.

AIRE TUGITEENUSED
ESMAINFO JA
DIGIKÜPSUSE
HINDAMINE

NÕUSTAMINE

• Esmanõustamine
• AIRE punkt TalTechi
Mektory majas –
ONE-STOP-SHOP
• Kontaktisikud
partnerite juures
• Digiküpsuse
hindamine (online)
• Eksperdi raport

• Robotiseerimise
otstarbekuse
hindamine
• Tehisintellekti
lahenduste
otstarbekuse
hindamine
• Esmane
finantseerimise
leidmise tugi

• Pilootfaasis: 50
ettevõtet märtsiks
2022

• Pilootfaasis: 25
ettevõtet
märtsiks 2022

KOOLITUSED
• Robotiseerimise
otstarbekuse
hindamine ja roboti
valik (sh robotite
juhtimine ja
andmed)
• Tehisintellekti
suutlikkuse ja
otstarbekuse
hindamine
• Pilootfaasis: 50
ettevõtet

DEMOPROJEKTID (test
before invest):
- 6 demoprojekti
käivitamine MKM eelarvest
alates oktoobrist
- Uued demoprojektid
erasektori krattide vooru
(väikeprojektid) – ideekorje
voorud
Uued demoprojektid 2022
EK projektist
Pilootfaasis: 6
demoprojekti + uute
projektide valik 2022. a.
alguses ideekorje vooruna

FINANTSEERIMISE
LEIDMISE TUGI
ARENDUSTEKS

• Tehnopol
• TalTech
• Roadmap 20222024 koostöös
ekspertidega

AIRE NÕUSTAB JA TOETAB
Pärast esmakontakti ja online digiküpsuse hindamist individuaalne nõustamine 16 h ettevõtte kohta:

1) Robotiseerimise otstarbekuse hindamine:
• Otstarbekuse metoodiline hindamine
• Robotjuhtimissüsteemid
• Andmete kasutamine tulevikus (sidusus ärimudeliga)
• Sh koolitusvajadused, finantseerimise vajadus ja lühike kokkuvõte, kuidas edasi (AIRE, EEN, EAS, ETAG,
EK, Horisont, DEP)
2) Tehisintellekti lahenduste otstarbekuse hindamine:
• AI maturity tool
• Ettevõttes kohapeal esmane andmekvaliteedi analüüs (METOODIKA TÜ-lt või Tartu Teaduspargilt)
• Eksperthinnang (RAPORT), sh koolitusvajadused, finantseerimise vajadus ja lühike kokkuvõte, kuidas
edasi (AIRE, EEN, EAS, ETAG, EK, Horisont, DEP)
3) Finantseerimise tugi neile, kes seda vajavad:
• AIRE teenused (kõigile ei jätku, kõik ei vaja)
• MUU TUGI: finantseerimise vajadus ja lühike kokkuvõte, kuidas edasi (AIRE, EEN, EAS, ETAG, EK,
Horisont, DEP).

AIRE DEMOPROJEKTID – I etapp kuni märtsini 2022. a.
1. Testing alternative operating solutions for mobile robots in food processing industry/ Mobiilsete
robotite alternatiivsete opereerimisvõimaluste testimine toiduainete tööstuses.
2. Piloting smart warehouse management system in a production company/ Targa laohaldussüsteemi
testimine tööstusettevõttes (sh digitaalse kaksiku arendamine).
3. Testing AI solutions with smart scoliosis brace/ Tehisintellekti lahenduse (mudeli) testimine targa
skolioosi arenduses.
4. Mobile robots technology testing for the Hospital of the University of Tartu/ Mobiilsete robotite
testimine Tartu ülikooli kliinikumis.
5. Machine learning based power consumption diagnostics and testing for preventive maintenance in
energy intensive industry/ Tehisintellektil põhineva energiatarbimise diagnostikasüsteemi testimine
energiamahukas tööstuses.
6. Testing bending robot alternative work process methods for production optimisation/ painutusrobotite
alternatiivsete tööprotsesside testimine tootmise optimiseerimiseks.
Projektid jätkuvad 2022. a. aprillist septembrini plaanitavast EK projektist.
TULEVIKUS VALITAKSE DEMOPROJEKTID IDEEVOORUDE KAUDU!

FINANTSEERIMISE LEIDMISE TUGI – õige ukse avamine
1) AIRE teenused (koolitused, demoprojektid).
2) Üldise digiteadlikkuse tõstmise teemal – suunata MAKi ja EASi.
3) Koolitused ja arendused – suunata EAS digitaliseerimise teekaart (endine digidiagnostika meede), EAS
ettevõtete arenguprogramm – suunata EASi ja vabale turule ja EAS digitaliseerimise meistriklass –
koolitus, suunata EASi.
4) EAS erasektori krattide meede (uus meede alates 2022), vt www.kratid.ee
5) MKM/EAS investeeringute meede tööstuse digitaliseerimiseks (2022).
6) TAASTEFOND, Õiglase Ülemineku fond (2022+).
7) EK Horisonti meetmed robootika ja tehisintellekti vallas – roadmap 2022+ (voorud 2022) – koostöö
ETAGiga, EEN ja koostööpartneritega.
8) DEP ehk Digital Europe Program meetmed – info oktoobris-novembris 2021 - https://digitalstrategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
9) Open-callide ehk avatud voorude jälgimine EK projektides - https://dihnet.eu/opencalls/
10) EIC Accelerator programm arendusprojektidele (taotleja ettevõte, koostöö T&A asutusega), SME
instrument järglane 2021+. https://eic.ec.europa.eu/eic-funding-opportunities/eic-accelerator_en
11) Koostöö liitude, klastrite jne – AIRE klubi ja regulaarne infovahetus.

17.–18. augusti AIRE meeskonnakoolitus

PLAANID OKTOOBER 2021 - MÄRTS 2022
1) EDIH/ AIRE teenuse mudeli arendus (detsember 2021) KAASAVAL meetodil.
Selge arusaam, mida me teeme ja mida me ei tee.
2) Koduleht ja teenuste kirjeldused – aire-edih.eu
3) Digiküpsuse hindamise testimine – 50 ettevõtet märtsiks 2022.
4) 5 koolitust tehisintellekti ja robootika vallas (50 osalejat) – oktoobrist 2021.
5) 6 tehisintellekti demoprojekti käivitamine/alustamine – novembrist 2021.
6) AIRE klubi käivitamine novembrist – igakuine kohtumispaik (3.11 Tartus ja 10.12
Tallinnas).
7) Finantseerimise alane nõustamine ja sellealase võrgustiku arendus – EAS, ETAG,
MKM, EK, EEN võrgustik, erakonsultandid jne.
8) Rahvusvaheline koostöö – 200 EDIH keskust üle Euroopa alates 2022. Koostöö ja
sidusus. 5-20% teenuseid peavad olema rahvusvahelised.

AIRE OOTAB TEID ROBOOTIKAKOOLITUSELE 26.10.2021

OOTAME TEID AIRE KLUBISSE TARTUS 3.11 JA TALLINNAS
10.12
AIRE klubi on igakuine kohtumispaik tehisintellekti- ja robootikavaldkonna huvilistele – teadlastele, ekspertidele,
ettevõtjatele, IT ja elektroonikafirma esindajatele, rahastajatele jne.
AIRE klubi esimene ja lühiajaline eesmärk novembris ja detsembris on kohtuda ühes füüsilises ruumis, sest iga
koostöö aluseks on see, et inimesed räägivad ja suhtlevad omavahel ning on omavahel tuttavad.
Edaspidi on igal AIRE klubil kitsam teemapüstitus ja programm. AIRE klubi mõte on vähem ühepoolselt rääkida ja
rohkem arutada ja suhelda ning luua dialoogi osapoolte vahel.
Esimesed AIRE klubid:
-

AIRE klubi Tartus TÜ Delta keskuses – 3.11.2021 kell 18-21

-

AIRE klubi Tallinnas TalTech Mektory majas – 10.12.2021 kell 15-19

Täpsem info ja registreerimine AIRE kodulehe aire-edih.eu vahendusel.

OOTAME TEID KÜLLA AIRE KODULEHELE aire-edih.eu
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