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Pagrindiniai faktai ir projekto aprašymas 

Statistika rodo, kad verslo nuosavybės perdavimo procesas iš kartos į kartą Europos 
įmonėms gali būti mirties arba gyvybės klausimas: Europoje tik 30 proc. šeimos verslų 
išgyvena verslo perdavimą antrai kartai ir tik 10 proc. jų sėkmingai perduodami trečiai 
kartai.   

Success Road projekte siekiama spręsti šią problemą padedant tekstilės, drabužių ir 
avalynės sektorių gamybos įmonėms pasiruošti ir valdyti verslo perdavimo procesus tiek 
šeimos nariams, tiek ir tretiesiems asmenims.  

Bendras projekto tikslas yra padėti projekte dalyvaujančių valstybių nacionalinėms ir 
regioninėms valdžios institucijoms įgyvendinti politikas ir sukurti naujas verslo perdavimo 
politikos priemones savo veiksmų programose, siekiant padėti MVĮ pasirengti verslo 
perdavimo fazei ir užtikrinti jų sėkmingą veiklą pasikeitus savininkams. Europos MVĮ 
tvarumo ir ilgalaikiškumo stiprinimas prisidės prie didesnio ekonomikos augimo ir darbo 
vietų išsaugojimo regionuose.   

Tikslai 

• Įvertinti atotrūkį tarp esamos ir pageidautinos verslo perdavimo ir paveldėjimo būklės
bei nustatyti pagrindines kliūtis, kurios trukdo pasiekti norimų rezultatų.

• Supažindinti nacionalinio ir regioninio lygmens politikos kūrėjus ir valstybės
tarnautojus su verslo perdavimo proceso problematika ir rizikomis, siekiant paskatinti
priemonių sukūrimą, kurios padėtų verslo savininkams suvaldyti perdavimo procesą.

• Formuoti verslui palankią teisinę ir institucinę sistemą, sukuriant paskatas ir
pašalinant kliūtis verslumui.

Laukiami rezultatai 

• Projekto partnerių darbuotojų, suinteresuotų šalių atstovų ir politikos kūrėjų gebėjimų
stiprinimas dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose, vietos suinteresuotų šalių grupių
susitikimuose, darbuotojų mainų programose. Tai padidins jų gebėjimą identifikuoti ir
spręsti iššūkius, susijusius su politikos instrumentų tobulinimu.

• Bendradarbiaujant kartu su suinteresuotomis šalimis ir valdžios institucijomis,
parengti 4 integruoti regioniniai veiksmų planai. Šiuose veiksmų planuose bus
pasiūlyti pokyčiai ir priemonės verslo perdavimo ir paveldėjimo procesams
palengvinti.

• Parengtos 4 politikos mokymosi gairės, prioritetinėmis temomis, skirtos tobulinti šalių
politikos priemones, užtikrinti tvarų regioninį vystymąsi ir palengvinti politikos kūrimo
procesus kituose regionuose.

• Patobulintos 4 politikos priemonės Graikijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Ispanijoje.

Europos Komisijos parama kuriant šią publikaciją nesuteikia patvirtinimo jos turiniui. Publikacijos 
turinys atspindi autorių požiūrį ir Europos Komisija nėra atsakingai už bet kokį pateiktos 

informacijos panaudojimą.  

Success Road: Europos MVĮ konkurencingumo ir tvarumo 
didinimas naudojantis verslo perdavimo procedūromis ir 
modeliais  

www.interregeurope.eu/successroad
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