PARTNERS

OM PROJEKTET BTP II:

www.bitonline.cc

www.noema.fi

www.studiocentroveneto.com

BPT II, “Business Transfer Programme II
(BTPII)” baseras på en pilotversion av BTP,
inom
vars
ram
ett
skräddarsytt
utbildningsprogram och ett frågeformulär för
övertagare/köpare och överlåtare av företag
designades och testades. BTP II-projektet
delfinansieras av Europakommissionen inom
ramen för Leonardo da Vinci programmet.
Det övergripande målet med “Business
Transfer Programme II” är

BUSINESS TRANSFER
PROGRAMME II
∴

www.avans.nl

www.ctc.pl

www.ghd.pt

www.jibs.se
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att uppdatera och förbättra den redan
existerande utbildningen och
frågeformuläret, att genomföra tre testutbildningar och att anpassa
utbildningarna till olika länder i Europa.

FÖR
VIDARE
VÄNLIGEN BESÖK:
www.btp2.eu

INFORMATION

ETT EUROPEISKT
UTBILDNINGSPROGRAM FÖR NÄSTA
GENERATION FÖRETAGARE

BUSINESS TRANSFER PROGRAMME II
Ett ägarskifte innebär förändringar. Många olika
typer av frågor väcks, exempelvis rörande
juridik, finansiering och skatter liksom frågor om
mänskliga resurser.
Detta program baseras på ett mångfacetterat
upplägg som blandar bl.a. gruppövningar,
projektorienterade
metoder,
E-lärande,
individuell coaching och praktikfall.

UTVECKLINGSTEAMET
Utbildningens kursplan har utvecklats av ett
erfaret team av representanter för utbildningsoch konsultföretag och forskningsorganisationer
från
sju
europeiska
länder
(Finland,
Nederländerna, Polen, Portugal, Italien, Sverige
och Österrike).
Detta team skall tillsammans arbeta med frågor
rörande ägarskifte under den tvååriga
projekttiden (01.11.2010 – 31.10.2012).

•
•

MBOs: anställda som vill ta över ett företag
MBIs: externa personer som vill ta över ett
företag

UTBILDNINGENS INNEHÅLL
Utbildningen är designad som ett modulsystem
och kombinerar olika undervisnings- och
lärandemetoder.

•

Familjemedlemmar,
familjeföretag

som

vill

ta

över

Syftet med frågeformuläret är att det skall
fungera som ett stödverktyg i förberedelserna
för ett ägarskifte. Frågeformuläret resulterar i
en första företagsanalys och är därmed
behjälpligt vid övertagarens/köparens val av
företag.

Utbildningens moduler:
• Finansiering
• Juridik
• Företagsanalys
• Marknadsföring
• Kulturella och relationella aspekter
• Mänskliga resurser
• Kommunikation & Förhandling

Det är ett flexibelt, webbaserat verktyg, som
är anpassat till små- och medelstora företags
behov. Det består av tre huvuddelar:

Utbildningen
bidrar
till
att
förbättra
övertagarens/köparens
möjligheter
att
genomföra
övertagandet/köpet
på
ett
framgångsrikt sätt.

•

SCREENING TOOL
MÅLGRUPPER

olika
målgrupper
såsom
övertagare,
överlåtare och rådgivare i ägarskiftesfrågor.

Som ett komplement till utbildningen har ett
tekniskt
instrument,
i
form
av
ett
frågeformulär, designats för att tillgodose

•

•

Frågor avseende företaget – ett detaljerat
frågepaket som inkluderar frågor om
juridik,
finansiering,
marknadsföring
mänskliga resurser, lokalisering och
teknisk infrastruktur.
Jämförande data, baserad på en
detaljerad summering av relevanta
nyckeltal för specifika branscher.
Självutvärdering bestående av frågor som
syftar till att hjälpa övertagaren att
reflektera över sin situation, sina mål och
visioner.

