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Projekt w pigułce 

 Name: INBETS+ (Innovative 
Business Transfer Models for 
Small and Medium-sized 
Enterprises in the Baltic Sea 
Region)  

 Program: Erasmus+ 

 Kraje partnerskie: Litwa , Łotwa, 
Estonia, Dania, Polska, Szwecja, 
Finlandia, Niemcy, Rosja 

 Partner wiodący: Baltic Sea 
Academy (Niemcy ) 

 Strona internetowa: 
http://inbets.eu/inbets-plus 

Grupy docelowe 
 

 organizacje wspierające MŚP: 
głównie pośrednicy, tacy jak izby 
handlowe, rzemieślnicze, 
stowarzyszenia MŚP 

 zorientowane na biznes instytucje 
szkolnictwa wyższego i szkolenia 
zawodowego (uniwersytety; 
politechniki,  wyższe  szkoły 
zawodowe) 

Cele projektu 

 wzmocnienie zdolności 
instytucjonalnych istniejących 
małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) w zakresie transferu 
biznesu w regionie Morza 
Bałtyckiego. 

 opracowanie i wdrożenie 
brakujących narzędzi, modeli 
finansowania i programów 
wsparcia MŚP w zakresie 
transferu biznesu 

 opracowane programów wsparcia 
dla transferów przedsiębiorstw, 
które kładą szczególny nacisk na 
zwiększenie udziału kobiet  i  
imigrantów jako potencjalnych 
nabywców. 

Zadania Politechniki Gdańskiej  
 

• organizacja „Transfer Day” w formie 
konferencji umożliwiających kontakt 
między przedsiębiorstwami 
zainteresowanymi przekazaniem biznesu 
oraz instytucjami wspierającymi 
przedsiębiorstwa w tym zakresie;  

• działania doradcze dla przedsiębiorców 
w zakresie podniesienia świadomości 
planowania sukcesji oraz zainspirowanie 
firm do podjęcia działań w kierunku 
przygotowania procesu przekazania 
firmy; 

• opracowaniu opisu przedsiębiorstwa 
będącego w tracie lub przed sukcesją; 
opis procesu sukcesji, będącej 
przykładem „dobrej praktyki”; 

• współpraca z Partnerami projektu w 
zakresie tworzeniu kursu e-
learningowego skierowanego do 
doradców/instytucji wspierających 
przedsiębiorstwa w procesie sukcesji; 

Kontakt z kierownikiem projektu na 
Politechnice Gdańskiej: 

Dr inż. Marzena Grzesiak 

email: Marzena.Grzesiak@pg.edu.pl 

 


