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Maailma tootmisinnovatsiooni 
juhitakse euroopast

2.1M+ €7.11Tr 32M
ettevõtteid käive töökohti



Ühised eesmärgid Euroopas ja maailmas

Digipööre Jätkusuutlikkus Konkurents



Visioon Missioon

Toome kokku euroopa
tootmisinnovatsiooni tegijad, et 
integreerida innovatsioon ja
haridus ettevõtliku ja jätkusuutliku
euroopa jaoks.

Maailma tootmisinnovatsiooni
juhitakse euroopast



Teadus tootmisesse

• Peamiseks eesmärgiks on teadustulemusi 
rakendada tootmises 

• Koostöövõrgustiku selle eelarveperioodi 
eelarve on ca 400 miljonit eurot aastani 2026

• Euoopa on jagatud kuueks piirkonnaks - Eesti 
kuulub põhja regiooni



80+ partnerit 20+ riigist



King pigistab? 
Või on sul lahendus?



Fookusvaldkonnad (The Flagships)

Paindlikud tootmissüsteemid
konkurentsivõimelisele
tööstusele

Väikese keskkonnajäljega 
lahendused ringmajandusele ja 
rohemalisemale tööstusele

Digitaalsed ja koostöised
lahendused innovaatilistele 
tootmisökosüsteemidele

Inimene-masin koostöö 
sotsiaalselt jätkusuutlikule 
tootmisele



Kolm sammast

Talendid
järelkasv, 
ümberõpe

Turuliidrid, 
innovatsioon, 
ekspordivõime

Uued ettevõtted, 
äriloome ökosüsteemid

RIS



Skills.move

• Sustainable Manufacturing (Sustainable Innovation)

• New Product/Solution Development

• Creativity & Design Thinking

• Technological Innovation adoption and implementation

• Leadership

• Introduction to Artificial Intelligence in Production

• Cognitive Automation

• Tools and Technologies for Manufacturing: Robots

• Declarative Robotic Programming

https://www.skillsmove.eu/
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Programme For whom? What do we offer?

Early-stage startups
• Access to market: new clients,

new countries, commercialization strategy
• Access to finance: partner VCs, corporate 

ventures, EU institutions
• Equity financing up to 300k €
• Training on investor pitch readiness
• Visibility through events support

Scaleups

SMEs
• Technology scouting
• Open innovation services
• Coaching & mentoring

Corporates & scaleups
• For scaleups: Access to market
• For corporates: Access to open innovation
• Pilot facilitation and financial support

Äriloome võimalused



Taotlusvoor 2024



Tahaksid 
sellest kõigest 

osa saada?
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Koos võime muuta maailma!

Kirjuta: friedrich.kaasik@ut.ee

Helista: +372 5645 6778

eitmanufacturing.eu
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