Fit for Partnership with Germany
«Програма Федерального міністерства економіки і енергетики з підготовки управлінських кадрів
Німеччина – Україна/ Білорусь/ Молдова»

Формати Програми та основних цільових груп
на 2017 рік**

1. Економічна кооперація (без галузевої специфіки)
2. Економічна кооперація в сфері енергоефективності в промисловості
3. Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я
4. Економічна кооперація в аграрному секторі

* Інші формати можуть додаватись з урахуванням потреб ринку
* У випадку, якщо напрямок не зможе бути запропонований, GIZ залишає за собою право включити
прийнятих кандидатів у формат «Економічна кооперація без галузевої специфіки»
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1. Економічна кооперація (без галузевої специфіки)
Формат стажування
Цільова група

Економічна кооперація (без галузевої специфіки)
Управлінці вищого та середнього рівня всіх секторів економіки,
які представляють компанії, що зацікавлені у співробітництві та
налагодженні контактів з німецькими компаніями

Мова стажування

Англійська

2. Економічна кооперація в сфері енергоефективності в
промисловості
Формат стажування

Економічна кооперація в сфері енергоефективності в
промисловості

Передумови

Дефіцит
енергоносіїв та безперервне зростання цін на них
стимулює попит на інноваційні технології, що знижують споживання
енергії. Саме в цій сфері – сфері енергоефективності, Німеччина має
відмінну міжнародну репутацію.
Ця програма стажування реалізується в рамках експортної
ініціативи Федерального міністерства економіки і енергетики в сфері
енергозбереження та у співробітництві з німецькими підприємствами, що
пропонують продукцію, системи та послуги в сфері енергоефективності.
Спираючись на успішний досвід німецьких компаній,
стажування демонструє учасникам технічні та організаційні можливості
зниження енергоспоживання та підвищення енергоефективності.
В основі концепції стажування – міжнародний стандарт
ISO 50001:2011системи енергоменеджменту. У програму включені
основні теми енергоменеджменту: від енергоаналізу та розробки
конкретного плану дій до заміни обладнання з урахуванням його
енергоефективності, а також: енергоефективні способи генерації та
перетворення енергії, вибір та використання необхідної техніки та
обладнання, енергоефективне будівництво, виробничі процеси та
фінансування модернізації промислових підприємств.

Користь для учасників

Учасники на практиці ознайомляться із застосуванням нових
технологій та технічним оснащенням, з постачальниками та
виробниками витратних матеріалів, продукції промислово-технічного
призначення, а також з сервісними компаніями.
Їм продемонструють рішення в сфері підвищення ефективності
енергії в різних галузях промисловості. Учасникам буде надана
можливість
встановити
ділові
відносини
з
німецькими
підприємствами.
Під лозунгом «Fit for Partnership» програма стажування
цілеспрямовано готує учасників до ділових контактів та економічної
кооперації з німецькими компаніями.
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Цільова група

Управлінці середнього та вищого рівня, які відповідають за:

організацію виробничих процесів;

закупівлю
продукції
промислово-технічного
призначення та витратних матеріалів для промислового виробництва;

ефективне використання енергетичних ресурсів на
підприємстві.
А також управлінці середнього та вищого рівня з підприємств,
які:




проектують промислові об’єкти;
спеціалізуються на проведенні енергоаудиту;
займаються виробництвом, впровадженням та збутом (в
т.ч. на міжнародні ринки) обладнання, матеріалів, технологій та
програмного забезпечення для підвищення енергоефективності у
промисловості.

Мова стажування

Станом на: 01.09.2016

Англійська
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3. Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я
Формат стажування

Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я

Передумови

Ця програма стажування реалізується в рамках експортної
ініціативи Федерального міністерства економіки і енергетики в медичній
промисловості (Health made in Germany), що спрямована на підтримку
зовнішньоторговельної діяльності німецьких компаній в сфері медичної
техніки, медичних біотехнологій, телемедицини та медичних послуг.
Програма проводиться у співробітництві з німецькими
компаніями - виробниками вищезазначених галузей.
В свою чергу, розвиток медичних технологій, ускладнення
задач, що стоять перед охороною здоров’я, підвищують попит на
компетентний менеджмент. Тому в програмі, поряд з виробниками
медичної техніки, обладнання та іншого, беруть участь й німецькі
лікувальні заклади.

Користь для
учасників

Учасники стажування на практиці ознайомляться з різними
аспектами управління лікувальними закладами, з тим, як використовуються
передові технології та медичне обладнання в роботі німецьких
лікувальних закладів. Під час стажування передбачені відвідання
німецьких підприємств, що пропонують медичну техніку.
Під лозунгом «Fit for Partnership» програма цілеспрямовано готує
учасників до ділових контактів та економічній кооперації з німецькими
компаніями.

Цільова група

Мова стажування

Станом на: 01.09.2016

Керівники державних та приватних лікувальних закладів, управлінці
та представники державних закладів та органів державного управління, що
відповідають за технічне та технологічне забезпечення та оснащення
лікувальних закладів, директори (керівники) реабілітаційних закладів,
керівники (вища ланка) підприємств, що займаються збутом медичного
обладнання, матеріалів, технологій та програмного забезпечення, в т.ч.
на закордонні ринки.
За виключенням підприємств, клінік та лікарняних кабінетів в
області стоматології, фармацевтичної промисловості та медичного
туризму (ці учасники можуть взяти участь у стажуваннях з економічної
кооперації з різними галузевими напрямами).

Англійська
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4. Економічна кооперація в аграрному секторі
Формат стажування

Економічна кооперація в аграрному секторі

Передумови

Німеччина має виключний досвід у використані передових
технологій в сільському господарстві.

Користь для
учасників

Учасники на конкретних прикладах німецьких компаній
вивчатимуть різні аспекти організації та управління
ефективним
сільськогосподарським підприємством. Їм буде надана можливість
ознайомитись з підприємствами, що пропонують технології,
обладнання, інжинірингові та консалтингові послуги для сільського
господарства.
Під лозунгом «Fit for Partnership» програма цілеспрямовано
готує учасників до ділових контактів та економічної кооперації з
німецькими компаніями.

Цільова група

Цільовою групою є управлінці середнього та вищого рівня, які
представляють:

компанії аграрного сектору, що зацікавлені у
співробітництві
та
налагодженні
контактів
з
німецькими
підприємствами,
що виробляють обладнання та технології для
тваринництва, птахівництва,
рослинництва, рибного та лісного
господарства, та первинної переробки сільськогосподарської продукції;

підприємства, що займаються постачанням,
консультуванням сільгоспвиробників та лізингом сільгоспобладнання;

постачальників сільськогосподарської продукції, в т.ч.
на міжнародні ринки;

виробників та постачальників аграрної еко-продукції, в
т.ч. що здійснюють поставки на закордонні ринки.

Мова стажування

Станом на: 01.09.2016
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