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Projekt INBETS BSR. „Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR” 
Szansa dla firm na wielopokoleniowy biznes to potęga. Przejście na emeryturę właścicieli firm niestety, wiąże się czasem z zamknięciem przedsię-
biorstw, a tym samym utratą nie tylko miejsc pracy, ale i wiedzy. By utrzymać i kontynuować działalność firm, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsię-
biorczości w Warszawie realizuje partnerski projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach progra-
mu: Interreg Region Morza Bałtyckiego. Liderem projektu jest Baltic Sea Academy z Hamburga, a pozostałymi partnerami są Uniwersytety oraz organi-
zacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Szwecji, Danii, Niemiec i Rosji. 

Założenia projektu są poświęcone problemowi sukcesji w środowisku MSP, a działania projektowe skupiają się na badaniu, wzmocnieniu i wypracowaniu 
innowacyjnych modeli transferów biznesowych MSP w regionie Morza Bałtyckiego. Wypracowane narzędzia mają ułatwić przenoszenie działalności  
w środowisku MSP, zapewniających ich powszechną dostępność i wdrażanie w przedsiębiorstwach.  

Projekt przedstawia 6 modeli transferów biznesowych: 
 Model 1 – transfer do członka/ członków rodziny   
 Model 2 – transfer do jednego lub wielu zewnętrznych przedsiębiorców 
 Model 3 – przejęcie przez dotychczasową kadrę zarządzającą  
 Model 4 – przejęcie przez pracowników  
 Model 5 – przejęcie przez  inną firmę   
 Model 6 – forma mieszana 

Jest to projekt innowacyjny, gdyż większość projektów i działań koncentruje się obecnie na tworzeniu nowych firm, a wyzwania związane z utrzymaniem   
i kontynuacją działalności firm po zmianie właściciela nie są promowane oraz uwzględniane w dotacjach. 

W planowaniu sukcesji ważnym aspektem jest przekazanie następnym pokoleniom własności oraz umiejętności do zarządzania przedsiębiorstwem,  
tak aby zapewnić kontynuację i dalszy rozwój rodzinnego, wielopokoleniowego biznesu zgodnie z jego założeniami.  
Zmiana podejścia, większa wiedza i świadomość z zakresu przeprowadzenia udanego transferu w przedsiębiorstwie to jeden z celów tego projektu. 

Zainteresowani tematem mogą się kontaktować mailowo, pisząc na adres: sekretariat@mirip.org.pl 
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