
 

 

 

 

 

 

NEWSLETTER nr 4 

Przekazujemy Państwu aktualne informacje na temat projektu ENTER-transfer. W tym 

biuletynie chcemy Państwa poinformować o dotychczasowych wynikach naszej pracy i 

praktycznych narzędziach, z których wkrótce będzie można korzystać. 

       Peter Markovič, koordynator projektu 

 

 

 

Czym jest projekt ENTER-transfer?  

Projekt ENTER-transfer skupia właścicieli firm rodzinnych i ich następców, młodych 

przedsiębiorców, władze 

publiczne i podmioty 

wspierające biznes, takie 

jak izby handlowe, ale 

także środowiska 

akademickie, w celu 

stworzenia sprzyjających 

warunków 

umożliwiających sukcesję 

przedsiębiorstw 

rodzinnych w krajach 

partnerskich projektu 

(Austria, Chorwacja, Czechy, Słowacja i Polska). 

 

Dlaczego kwestia sukcesji biznesowej ma znaczenie? 

Właściciele firm rodzinnych w Europie Środkowej nie są podatni na proces starzenia 

się. Wielu z nich zaniedbuje ten problem lub odkłada jego rozwiązanie na późniejszy etap, 

nieświadomi możliwych konsekwencji dla swoich firm. Rozwiązanie tego problemu wymaga 

ponadnarodowego podejścia, ponieważ niemożność zidentyfikowania odpowiedniego 

sukcesora (tj. umożliwienia zmiany generacji) może prowadzić do wczesnego zamknięcia 

działalności firmy. Co więcej, wielu właścicielom firm rodzinnych brakuje umiejętności 

i kompetencji kierowniczych niezbędnych do rozpoczęcia skutecznego procesu sukcesji 

biznesowej.  

 

Jakie zmiany zaszły od ostatniego newslettera? 

Od newslettera nr 3 minęło już trochę czasu. Jak informowaliśmy, rozpoczęliśmy 

prace nad dwoma dużymi rezultatami: narzędziem Transfer Toolbox oraz platformą 

kojarzeniową Matchmaking Platform. Równolegle organizowaliśmy szkolenia z zakresu 



sukcesji biznesowej dla podmiotów publicznych i prywatnych oraz pracowaliśmy nad 

regionalnymi strategiami sukcesji biznesowej, aby ułatwić proces wymiany pokoleniowej w 

przedsiębiorstwach w Europie Środkowej. Naszym celem jest uproszczenie sukcesji 

ponadnarodowej, umożliwiając łatwiejsze wejście na rynki zagraniczne. Ponadto dzięki 

naszym narzędziom będzie istniała możliwość skontaktowania się z konsultantami i 

ekspertami w sprawie zaplanowania  

i przeprowadzenia procesu sukcesji. 

W tym biuletynie powiemy więcej o platformie Matchmaking Platform i szkoleniach  

z zakresu sukcesji biznesowej. 

 

Enterprise Transfer Platform 

Przeniesienie firmy jest bardzo skomplikowanym i trudnym procesem. Konsorcjum 

projektu ENTER-transfer, realizowanego w ramach programu INTERREG Europa Środkowa 

badało i analizowało wszystkie powiązane kwestie związane z sukcesją biznesową od 2016 r. 

Przeprowadzono szczegółowe badania aktualnego stanu wiedzy interesariuszy. W badaniach, 

oprócz sektora publicznego, uczestniczyli właściciele firm, którzy już przeszli lub wkrótce 

przejdą proces sukcesji biznesowej. 

Jednym z głównych zagadnień sukcesji biznesowej jest znalezienie odpowiedniego 

następcy. Istnieje kilka potencjalnych ścieżek jego wyboru. Przejęcie firmy jest opłacalnym i 

ogólnie bezpiecznym podejściem dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą założyć własną 

firmę, ponieważ mogą przejąć ugruntowaną sieć klientów i partnerów biznesowych. 

Dlatego postanowiliśmy stworzyć narzędzie internetowe, dzięki któremu właściciele 

firm będą mogli znaleźć potencjalnych sukcesorów. W porównaniu z innymi platformami 

istnieje jedna wielka, innowacyjna różnica: jest to platforma ponadnarodowa, która pozwala 

znajdować firmy ponad granicami. Jak dotąd aktywnie promujemy platformę w Austrii, 

Czechach, Chorwacji, Słowacji i Polsce.  

Jako użytkownicy mają Państwo szansę wypromować siebie lub swoją firmę i znaleźć 

idealne dopasowanie, przeszukując profile za pomocą filtrów, które dzielą profile na kategorie 

według rozmiaru, lokalizacji i sektora biznesowego. Ponadto można będzie znaleźć na niej 

linki do odpowiednich regionalnych platform / stron, które pomogą w drodze do udanego 

przeniesienia firmy. 

W tej chwili zakończyliśmy testy wersji beta platformy, a ostatnim elementem, jaki 

pozostał do wykonania, było jej uruchomienie dla firm i sukcesorów. Oczekujemy, że stanie 

się to w nadchodzących tygodniach, a informację o jej uruchomieniu przekażemy Państwu za 

pośrednictwem wszystkich dostępnych środków, w tym następnego newslettera. Bądźcie 

czujni! 

 

Szkolenia z zakresu sukcesji biznesowej 

Przeprowadziliśmy szkolenia z sukcesji w biznesie w 6 różnych językach. Każdy 

partner zaangażowany w projekt oferował warsztaty oparte na modułach szkoleniowych. 

Uczestnicy często nie zdawali sobie sprawy z pracy i przygotowania, które prowadzą do 

sukcesji biznesowej, a dzięki szkoleniom można było doprowadzić ich do głębszego 

zrozumienia, w jaki sposób powinni podejść do tego wyzwania. W szkoleniach wykorzystano 

kilka różnych metod, na przykład odgrywanie ról, quizy i gra Lego Serious Play, która została 



wykorzystana jako metoda zbudowania idealnego przeniesienia firmy. Poprzez zabawę, 

posiadając nowe zrozumienie i solidne podstawy do przeprowadzenia procesu sukcesji 

biznesowej, wszyscy uczestnicy opuścili warsztaty, czując się pewniej  

w tematyce sukcesji biznesowej oraz byli gotowi na zmierzenie się z nią w prawdziwym 

życiu.  

Wciąż odbywają się szkolenia we wszystkich krajach partnerskich, a ze względu na 

ogólnoświatowe komplikacje wywołane wirusem COVID-19 niektóre z nich zostały również 

przeniesione do przestrzeni on-line, co daje dodatkową możliwość uczestnictwa. Prosimy o 

kontakt z najbliższą organizacją i przygotowanie się do udanego transferu firmy. 

 

Przyszłe działania 

Nasz projekt ma zostać ukończony w maju 2020 r. Oznacza to, że będziemy ciężko pracować, 

aby opracować wszystkie planowane produkty na czas, o czym oczywiście będziemy 

informować za pośrednictwem newsletterów.  

Następnym razem przekażemy Państwu więcej informacji na temat narzędzia Transfer 

Toolbox, a także regionalnych strategii, które powinny zapewnić regionom pomoc w zakresie 

wymiany pokoleniowej w przedsiębiorstwach rodzinnych. 

Jak już wspomniano, ze względu na COVID-19 ostatnio wiele się zmieniło. Dotyczy 

to również naszego projektu, w szczególności zmuszając nas do przeniesienia planowanych 

aktywności i wydarzeń do formy on-line. Ponieważ nie będziemy w stanie spotkać się z 

Państwem osobiście podczas konferencji lub road show, przygotowujemy pakiet krótkich 

filmów dostępnych on-line, które pomogą lepiej zrozumieć problematykę sukcesji biznesowej 

i doradzą, jak korzystać z wyników naszego projektu szybko i wygodnie z własnego domu. 

  

Życzymy wszystkim dobrego zdrowia i mamy nadzieję, że skutki pandemii nie 

wpłynęły na Państwa negatywnie. Mamy również nadzieję, że wszystko wróci do normy tak 

szybko, jak to możliwe. Życzymy powodzenia! 

 

Kontakt:  

Peter Markovič 

E-mail: peter.markovic@euba.sk 

Strona internetowa projektu: www.interreg-central.eu/ENTER-transfer 

 


