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O projekcie BTP II:
Projekt "Program Transferu Biznesu II
(BTPII)" jest oparty na poprzednim projekcie
pilotażowym BTP, w którym został
opracowany i przetestowany cykl szkoleń dla
osób przejmujących przedsiębiorstwo w
drodze sukcesji lub sprzedaży oraz narzędzie
skanujące dla wstępnej analizy
przedsiębiorstwa. BTP II jest projektem
współfinansowanym przez Komisję
Europejską w ramach programu Leonardo da
Vinci.
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Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt
lub
publikacja
odzwierciedlają
jedynie
stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Głównym celem projektu " Program Transferu
Biznesu II" jest aktualizacja i optymalizacja
istniejącego programu nauczania i narzędzia
skanującego, realizacja trzech cykli szkoleń
pilotażowych oraz przystosowanie programu
do potrzeb kolejnych krajów europejskich

W
CELU
UZYSKANIA
SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI
ODWIEDŹ STRONĘ PROJEKTU:
www.btp2.eu

PROGRAM TRANSFERU
BIZNESU II
EUROPEJSKI PROGRAM SZKOLEŃ
DLA OSÓB PRZEJMUJĄCYCH
PRZEDSIĘBIORSTWO W DRODZE
SUKCESJI LUB SPRZEDAŻY

PROGRAM TRANSFERU BIZNESU II
Transfer praw własności przedsiębiorstwa
zazwyczaj wiąże się z potrzebą wprowadzenia
istotnych zmian w strukturze organizacyjnej.
Pojawia się wiele pytań dotyczących prawa
spadkowego, prawa pracy, sytuacji finansowej,
odpowiedzialności,
podatków
i
zasobów
ludzkich.
Program ten oferuje nowoczesne szkolenia,
łączące w sobie zajęcia w trybie stacjonarnym,
samodzielną pracę w trybie e-learningowym,
indywidualny coaching oraz naukę przez
metody aktywne z wykorzystaniem przykładów
praktycznych.

KONSORCJUM
Program szkolenia został opracowany przez
zespół doświadczonych ekspertów z siedmiu
krajów
europejskich
(Austria,
Finlandia,
Holandia, Polska, Portugalia, Włochy i
Szwecja).
Międzynarodowe konsorcjum zostało powołane
w ramach współpracy nad wspólnym projektem
z zakresu transferu biznesu na okres dwóch lat
(01.11.2010 - 31.10.2012).

GRUPA DOCELOWA

NARZĘDZIE SKANUJĄCE

• Członkowie rodziny, którzy chcą przejąć
istniejącą
w
rodzinie
firmę
• Pracownicy, którzy chcą przejąć firmę, w której
pracują
• Osoby zewnętrzne, które chcą przejąć firmę w
wyniku sukcesji lub zakupu

Oprócz szkolenia, w celu pełniejszego
zaspokojenia
potrzeb
i
wymagań
przedsiębiorców, zostało zaprojektowane
narzędzie skanujące do samodzielnej analizy
stanu przedsiębiorstwa.

PROGRAM SZKOLENIA
Szkolenie podzielone jest na moduły
tematyczne. Zajęcia będą prowadzone przy
wykorzystaniu różnych metod nauczania.
Program obejmuje następujące moduły:
• finanse
• aspekty prawne
• analiza biznesowa
• marketing
• umiejętności miękkie
• zarządzanie zasobami ludzkimi
• komunikacja i negocjacje
Dzięki uczestnictwu w uszytym na miarę
szkoleniu przyszli właściciele firm będą mieli
szansę udoskonalić swoje umiejętności
managerskie, tak aby płynnie przejść przez
proces transferu przedsiębiorstwa.

Narzędzie
skanujące
jest
programem
wsparcia
przedsiębiorcy
w
fazie
przygotowania procesu transferu i zapewnia
potencjalnym następcom i przekazującym
niezbędną
wiedzę na temat analizy
biznesowej. Narzędzie ułatwia identyfikację
odpowiedniej firmy i zebranie ważnych
informacji o zastanej sytuacji gospodarczej
danego
przedsiębiorstwa.
Jest to bardzo elastyczne narzędzie
internetowe, z którego można korzystać o
każdej porze i w każdym miejscu. Aby było
lepiej dostosowane do potrzeb małych i
średnich przedsiębiorstw składa się z trzech
następujących
części:
• Badanie firmy - katalog szczegółowych
pytań z zakresu ogólnego stanu firmy,
sytuacji prawnej, finansów, marketingu,
zasobów ludzkich, lokalizacji i infrastruktury
technicznej
firmy.
• Baza danych, która jest tworzona na
podstawie szczegółowego podsumowania
wskaźników dostępnych dla konkretnych
branż
• Test przedsiębiorcy – kwestionariusz, który
pomaga następcom zidentyfikować ich
własne cele i wizje rozwoju przedsiębiorstwa.

