Fit for Partnership with Germany
«Програма Федерального міністерства економіки і енергетики для менеджерів
Німеччина – Україна / Білорусь / Молдова»

Формати Програми та основних цільових груп
на 2019 рік**

1. Економічна кооперація (без галузевої специфіки)
2. Industry 4.0
3. Економічна кооперація в сфері енергоефективності в промисловості
4. Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я

* 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»

Станом на: 18.12.2018

1

1. Економічна кооперація (без галузевої специфіки)
Формат програми
Цільова група

Мова програми

Економічна кооперація (без галузевої специфіки)
Управлінці середньої та вищої ланки всіх секторів економіки, які
представляють компанії, що зацікавлені у співробітництві та
налагодженні контактів з німецькими компаніями
Англійська

2. Industry 4.0
Формат програми
Цільова група

Пріоритетні напрями

Мова програми

Станом на: 18.12.2018

Економічна кооперація з фокусом на Industrу 4.0
Підприємці середньої та вищої ланки промислових підприємств;
підприємств, що
займаються дослідженнями та розробками;
інноваційних стартапів; ІТ для Industry 4.0.

•
дигіталізація підприємств та виробництва (Digital factory, Smart
Manufacturing)
•
роботизація на виробництві та в сфері послуг, промислова
автоматизація
•
адитивне виробництво (3-D друк)
•
нові матеріали
•
масова кастомізація
•
безпілотний транспорт – автомобілі, навантажувачі, літальні апарати,
їх застосування, в т.ч. в промисловості та сільському господарстві
•
смарт фармінг
•
смарт енергоефективність, технології зберігання та передача даних
•
інтернет речей та послуг
•
комунікації та зв'язок
•
робота з інформацією
•
штучний інтелект
•
блокчейн
•
Big Data

Англійська
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3. Економічна кооперація в сфері енергоефективності в промисловості
Формат програми

Економічна кооперація в сфері енергоефективності в
промисловості

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.

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 програми

Станом на: 18.12.2018

Англійська
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4.

Формат програми

Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я

Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я

Користь для учасників

Учасники 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 програми передбачені відвідання німецьких
підприємств, що пропонують медичну техніку.

Цільова група

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 форматі групи «Економічна
кооперація без галузевої специфіки»).

Мова програми
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