
Програма Федерального міністерства
економіки та енергетики Німеччини
для менеджерів “Fit for Partnership
with Germany”

Про що?

В рамках двостороннього співробітництва між Урядом України та Урядом Федеративної
Республіки Німеччина Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)
ГмбХ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) за
дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини
реалізують Програму  для менеджерів “Fit for Partnership with Germany” (Готові до
співпраці з Німеччиною) – (далі – Програма).

Програма є інструментом підтримки МСП з їхнього виходу на глобальні ринки через
встановлення партнерських (коопераційних) зв’язків з підприємствами країн-партнерів.

Програма для менеджерів України є складовою всесвітньої Програми: на початок 2020
року програма співпрацювала з 21-єю країною світу.

Німецький уряд має намір поширювати Програму на інші країни світу задля співпраці
підприємств країн-партнерів на глобальному рівні.

Для кого?

Керівників середньої та вищої ланки підприємств із зовнішньо-економічним
потенціалом різних секторів економіки, з досвідом роботи в сфері економіки та
підприємництва щонайменше 2 роки, володіння англійською мовою (економічна,
виробнича, спеціальна термінологія; можливість ведення переговорів у Німеччині).

Для чого?

Програма дає змогу українським підприємцям та менеджерам підвищувати професійні



компетенції у сфері ведення бізнесу, а також набувати нових компетенцій для ведення
зовнішньоекономічної діяльності, встановлювати ділові контакти з німецькими та
іншими іноземними партнерами (з огляду на глобальний характер Програми), сприяти
просуванню української продукції та послуг на міжнародних ринках.

Можливості  для бізнесу:

взяти участь у коопераційній сесії в Німеччині протягом одного місяця
ознайомитися з Німеччиною як економічним партнером
встановити контакти з німецькими компаніями і знайти надійних партнерів
набути інформацію про можливості збуту своєї продукції в Німеччині
безпосередньо ознайомитися з обладнанням, матеріалами та технологіями
німецьких компаній й придбати необхідне
стати частиною міжнародної бізнес-спільноти з ексклюзивним виходом на
випускників з 21 країни – партнера Програми різних сфер діяльності (більше
15.000)
набути інформацію, знання, навички та міжкультурні управлінські компетенції,
що допомагають налагодити співпрацю з німецькими компаніями
набути практичного досвіду ведення переговорів з потенційними німецькими
партнерами
стати фахівцем в міжнародному бізнесі, особливо з Німеччиною
кар’єрне зростання / розширення особистого кругозору / розвиток особистості.

Що потрібно?

Для того, щоб взяти участь у програмі необхідно:

звернутись за інформацією або консультацією до Програмного бюро в Києві
(телефони та форма для електронного зв’язку – у розділі Контакти на офіційному
сайті Програми) або до партнерської структури у своєму регіоні (Партнери на
офіційному сайті Програми)
заповнити електронну аплікаційну форму та надіслати до Програмного бюро або
партнерам Програми у регіоні
пройти інтерв’ю у своєму регіоні або у Києві (можливо використання скайп,
вайбер та інших каналів).

Що ти можеш отримати?

Німецька Сторона бере на себе витрати, що виникають на території Німеччини у

https://ukraine.managerprogramm.de/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82/
http://bit.ly/2zz1hEG


зв’язку зі здійсненням Програми. Коопераційна сесія в Німеччині включає
інтерактивні тренінги, відвідування підприємств у складі групи та підтримку у
встановленні індивідуальних ділових контактів із зацікавленими німецькими
підприємствами.

До коли ?

Тривалість Програми: 01.08.2001 – 31.12.2021

Де знайти детальну інформацію? 

Більш детальну інформацію щодо умов участі у Програмі, процедуру підготовки до
інтерв’ю та необхідні аплікаційні форми ви можете знайти на офіційному сайті
Програми – за посиланням – http://bit.ly/2riplMp

Крім цього..

У 2020 році українським менеджерам / підприємцям і підприємствам

пропонуються групи наступних форматів:

I. Економічна кооперація (без галузевої специфіки)

та

II. Економічна кооперація за напрямками:

1.Економічна кооперація в аграрному секторі, виробництві продуктів харчування

2. Економічна кооперація в сфері енергоефективності

3. Економічна кооперація в секторі охорони здоров’я / індустрія охорони здоров’я

4. Industry 4.0

Формати визначаються за домовленості між політичними партнерами Програми –
Федеральним міністерством економіки і енергетики та Міністерством розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства України.

http://bit.ly/2riplMp



