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INBETS - INNOVATIVE BUSINESS TRANSFER 

MODELS FOR SMEs in the Baltic Sea Region 
 

 

 

CELE PROJEKTU 

1. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego instytucji otoczenia biznesu w 
zakresie promocji i wspierania procesów transferu biznesu firm sektora MSP ze 
wskazaniem na firmy rodzinne w 9 krajach Regionu Morza Bałtyckiego. 

2. Wsparcie procesów transferu biznesu w polityce gospodarczej i działaniach 
administracyjnych, a także zwiększenie dostępności źródeł finansowania dla tego 
typu działań biznesowych.  

3. Wzrost umiejętności i kwalifikacji przedsiębiorczych oraz zwiększenie liczby 
kandydatów chętnych do przejmowania przedsiębiorstw rodzinnych. 

4. Promowanie rozwiązań sprzyjających udanym sukcesjom/przejęciom w sektorze 
MSP, ze szczególnym wskazaniem na firmy rodzinne, w trakcie realizacji projektu 
oraz po jego zakończeniu, na szeroką skalę we wszystkich krajach Regionu Morza 
Bałtyckiego. 

https://inbets.eu/


                                                              

        

 

PARTNERZY PROJEKTU 

W projekt zaangażowanych jest czternastu partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego: 
Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji i Szwecji. Rolę lidera 
projektu pełni Baltic Sea Academy Baltic Sea Academy e.V.  

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU INBETS I JEGO FINANSOWANIE 

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2020 
roku w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020. 

Łączna wartość projektu to 2 464 270 Euro, w tym wartość dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej wynosi 1 950 732 Euro. 

Budżet Politechniki Gdańskiej jako partnera projektu został określony na poziomie 
134 845 Euro, z czego środki unijne pokryją 85%. 15% budżetu, tj. 20 226 Euro ma 
stanowić wkład własny Politechniki Gdańskiej. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego współfinansuje 80% kwoty wkładu 
własnego Politechniki Gdańskiej w projekcie INBETS, tj. 68 tys. zł. 

 

ZADANIA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ (WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I EKONOMII) JAKO 
PARTNERA NAUKOWEGO W PROJEKCIE 

Ze względu na swój potencjał Politechnika Gdańska (Wydział zarządzania i Ekonomii) 
pełni w projekcie funkcję partnera naukowego, podobnie jak: International Business 
Academy z Danii, Lithuanian University of Educational Sciences z Litwy, Satakunta 
University of Applied Sciences z Finlandii oraz University of Skövde ze Szwecji. 

Głównym zadaniem Politechniki Gdańskiej (zespołu projektowego) jest opracowanie 
szczegółowych programów (blue prints) transferu biznesu, opartych na sześciu 
modelach: 

 przekazanie firmy członkom rodziny, 
 sprzedaż firmy jednej lub kilku osobom „trzecim”, 
 przejęcie firmy przez dotychczasową kadrę zarządzającą, 
 przekazanie udziałów firmy jej pracownikom, 
 przejęcie firmy przez inną firmę, 
 rozwiązania mieszane. 

Programy muszą uwzględniać warunki formalno-prawne, organizacyjne i społeczne 
obowiązujące w dziewięciu państwach Regionu Morza Bałtyckiego. Elementem 
każdego programu mają być instrukcje wyjaśniające warunki jego zastosowania 
przez potencjalnego przedsiębiorcę (właściciela/sukcesora). 

Zadaniem projektowym jest także koordynacja i ewaluacja efektywności wdrożenia 
programów przez uczestniczące w projekcie przedsiębiorstwa rodzinne. 

Wśród zadań zespołu projektowego jest również opracowanie programu aktywizacji 
kobiet jako potencjalnych sukcesorów firm rodzinnych (Development Action Plan 
“Women”), a także ewaluacja programów szkoleniowych z zakresu 
przedsiębiorczości, dedykowanych przedsiębiorcom (właścicielom/sukcesorom) 
wdrażanych przez instytucje szkoleniowe. 

 


