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Общностна програма Еразъм+, Стратегически партньорства 

Ключова дейност 2 

Проект № 2016-3-EL02-KA205-002673 

Проект FABUSS – Успешна приемственост в семейния бизнес 

Покана за участие в пилотната фаза на обучителните семинари за 
наследници на фамилни компании 

 

Моля, имайте предвид, че крайният срок за подаване на заявления за 

участие в пилотното обучение е 20 април 2018 г. 

 

Цели на пилотната фаза 

Семейните фирми винаги са били ключов фактор за икономиките на редица 
страни, както и важен източник на работни места и заетост. 

Те са важни и за осигуряването на приемственост между поколенията, като 
същевременно подпомагат иновациите, промяната, конкурентоспособността и 
напредъка на бизнес сектора като цяло. 

Европейската комисия признава значимостта на фамилните компании, както и 
тяхната роля за европейската икономика, и насърчава създаването на 
благоприятна среда, в която семейният бизнес може да расте и да се развива. 
Едно от ключовите предизвикателства е унаследяването на бизнеса, което, в 
случая на семейни фирми, изисква ефективен и успешен преход от едно 
поколение към друго. 

В този контекст, пилотната фаза по проект FABUSS цели да помогне на младите 
хора да станат способни и ефективни наследници на семейния бизнес. 

Консорциумът по проект FABUSS се координира от Атинската търговско-
промишлена палата и се състои от девет организации от пет страни от ЕС (Гърция, 
България, Кипър, Италия и Португалия) и от Бившата югославска република 
Македония (БЮРМ). 
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Задачи на пилотната фаза 

Да включи 180 души (по 30 от всяка от гореспоменатите партньорски държави), 
представители на целевата група по проекта (следващо поколение настоящи или 
бъдещи собственици на семейни фирми), за участие в 25-часов, безплатен 
обучителен курс (вкл. присъствени семинари и електронно обучение). 

Обучението ще бъде организирано във всяка от партньорските държава по проект 
FABUSS в рамките на 3 месеца (април – юни 2018 г.). Участниците ще посещават 
присъствени семинари; ще участват в дискусии и в онлайн транснационално 
сътрудничество за обмен на опит. Наред с това, те ще имат свободен достъп до 
образователни ресурси, както и други обучителни материали, подпомагащи 
успешното унаследяване в семейните фирми, налични на платформата за електронно 
обучение, създадена по проект FABUSS. 

Партньорите по проект FABUSS са разработили 6 (шест) обучителни модула, 
групирани в 3 оси, както следва: 

Ос 1 – Разбиране 

Модул 1: “Изясняване на основните въпроси, свързани с фамилния бизнес” 

Модул 2: “Транснационални сходства и различия” 

Ос 2 – Подготовка 

Модул 3: “Стратегии за растеж на фамилните предприятия” 

Модул 4: “Следващото поколение лидери” 

Ос 3 – Управление 

Модул 5: “Ефективно управление и вземане на решения” 

Модул 6: “Комуникация и управление на конфликти”. 

За повече информация относно проект FABUSS, моля посетете страницата на 
проекта www.fabuss-project.eu 

За подаване на заявления за участие в пилотната фаза на проект FABUSS, моля 
попълнете приложената форма и я изпратете по и-мейл на todorov_t@unwe.bg. 


