Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és
99/2011. szám) 34. szakasza, a Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január
21- én) 10. szakaszának 1. bekezdése és 11. szakaszának 2. bekezdése, valamint az Általános
szabályzat 1. szakasza alapján a Prosperitati Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
Igazgatóbizottsága meghozza a következő
PÁLYÁZATI SZABÁLYZATOT
mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatására
A felhívás referenciaszáma: H-03/2017-II
Általános rendelkezések
1. szakasz
(1) A pályázati szabályzat előírja a támogatási eszközök intenzitását, nagyságát, rendeltetését,
a pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a támogatási eszközök odaítélésének
általános kritériumait és egyéb fontos kérdéseket.
A pályázat céljai, keretösszeg
2. szakasz
(1) A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása és kamattámogatott hitel
felvételének támogatása vajdasági bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók és
vállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése,
illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása, a foglalkoztatás növelése, valamint a
beszállítói kör kiszélesítése céljából.
(2) A vissza nem térittendő támogatás teljes keretösszege 6.000.000.000,00 forint (HUF)
dinár (RSD) ellenértéke.
(3) A pályázat részcéljai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
a gazdasági tevékenységek erősítése;
a foglalkoztatottság növelése;
a beszállítók számának növelése;
a mezőgazdasági termelők helyzetének megerősítése felvásárlói piac biztosítása által;
a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
A pályázat beadási határideje

3. szakasz
(1) A pályázat beadási határideje: 2017. szeptember 4-től november 30-án 14,00 óráig.

(2) A jelentkezéseket a kért dokumentációval együtt, az előzetes online regisztrációt és az
űrlap kitöltését követően személyesen, a Prosperitati Alapítvány területileg illetékes irodáiba
kell eljuttatni.
A pályázók köre és pályázati feltételek
4. szakasz
(1) Pályázati alkategóriák:
a. közepes értékű mezőgazdasági fejlesztések (H-03-1/2017-II)
b. közepes értékű gazdasági fejlesztések (H-03-2/2017-II)
(2) A pályázat benyújtására jogosult (továbbiakban: Pályázó):
a. H-03-1/2017-II alkategória szerint: Vajdaság AT területén élő, magyar és szerb
állampolgársággal rendelkező bejegyzett mezőgazdasági termelők, valamint
Vajdaság AT területén bejegyzett szövetkezetek, gépkörök, amelyek
alapítója/alapítói és/vagy dolgozói jelentős része olyan természetes személy/ek,
aki/k rendelkezik/nek Szerbia Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival
és Vajdaság AT területén bejegyzett lakcímmel;
b. H-03-2/2017-II alkategória szerint: Vajdaság AT területén nyilvántartott
székhellyel rendelkező jogi személy, amelynek alapítója/alapítói és/vagy dolgozói
jelentős része olyan természetes személy/ek, aki/k rendelkezik/nek Szerbia
Köztársaság és Magyarország állampolgárságaival és Vajdaság AT területén
bejegyzett lakcímmel.
A támogatás intenzitása, rendeltetése, egyéb feltételek
5. szakasz
(1) A Pályázók egyszerre egy pályázati beadvánnyal pályázhatnak.
(2) A pályázat tárgya lehet az alábbi pontok közül egy vagy több:
(a) H-03-1/2017-II alkategória szerint:
• mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlása;
• mezőgazdasági épületek építése és felújítása: feldolgozó- és
tárolókapacitások, istállók, hűtőházak, stb.,;
• öntözőrendszerek kiépítése;
• üvegházak és fóliasátrak építése;
• tenyészállatok vásárlása;
• többéves ültetvények telepítése (szőlő, mandula, dió, mogyoró és
energianövények).
(b) H-03-2/2017-II alkategória szerint:
• gyári technológiafejlesztés: gépek, eszközök, berendezések (új, valamint
meglévő kapacitások megvásárlása harmadik féltől);
• infrastruktúrafejlesztés:
telepi
út
fejlesztése,
energia,
víz,
szennyvízelvezetés korszerűsítés (max. 10%-ban a teljes beruházáshoz
viszonyítva);

• épületbővítés, -korszerűsítés (pl. irodaépület, raktár, hűtőház, csarnok) új
fejlesztések és beruházások, valamint meglévő kapacitások
megvásárlása;
• a Pályázó tevékenységével összefüggő alapeszközök (gépek és
berendezések) vásárlása – beleértve a speciális rendeltetésű
gépjárműveket (pl. autósiskola esetén).
(3) Jelen pályázaton elérhető támogatás NEM használható fel forgóeszközök, magáncélra
használható személygépjárművek, általános rendeltetésű számítógépek, számítógépes
perifériák, kijelzők és számítógépes programok, operációs rendszerek, kényelmi
eszközök, illetve mobiltelefonok vásárlására.
A pályázat konstrukciója
6. szakasz
(1) A támogatás pénzügyi konstrukciója három tételből áll, melyek egymástól
elválaszthatatlan egységet képeznek (önrész, vissza nem térítendő támogatás,
visszatérítendő támogatás) a következők szerint:
a) a pályázók által minimálisan biztosítandó kötelező önrész mértéke a pályázat tárgyát
képező fejlesztés legkevesebb 25%-a (önrészként elszámolható a Támogató és a bank
által jóváhagyott, az üzleti tervben szereplő fejlesztéshez kapcsolódó, a Pályázó
tulajdonában lévő felértékelt ingatlan is, amely része a fejlesztés megvalósításának);
b) a vissza nem térítendő támogatás intenzitása a pályázat tárgyát képező fejlesztés
üzleti terv szerinti értékének legfeljebb 35%-a;
c) a visszatérítendő támogatás (kamattámogatott) összege a pályázat tárgyát képező
fejlesztés üzleti terv szerinti értékének legalább 40%-a.
(2) A pályázat tárgyát képező fejlesztés összértéke meghaladja az 50.000 €-t, de nem éri
el az 500.000,00 € dinár ellenértékét, a Szerb Nemzeti Bank által a kérelem
beadásának napján jegyzett középárfolyam szerint.
(3) A szerződés aláírását követően eszközbeszerzés esetén a Támogató a támogatás
összegét szállítói előleg formájában közvetlenül a szállítónak vagy utófinanszírozás
formájában a pályázónak fizeti ki, beruházás esetén szállítói finanszírozás
formájában a szállítónak vagy utófinanszírozás formájában a Pályázónak fizeti ki.
A kamattámogatás paraméterei
7. szakasz
(1) A pályázat benyújtásának előfeltétele az Alapítvány által meghatározott bankok
egyike által kibocsátott, a pályázat tárgyát képező a projekt tárgyára vonatkozó,
pozitív hitel-előminősítés. A programba bevont bankok listája utólag kerül
meghirdetésre a Prosperitati Alapítvány honlapján (www.prosperitati.rs).
(2) A pályázónak – pozitív elbírálás esetén – a pályázat tárgyát képező beruházás üzleti
terv szerinti értékének legalább 40%-ának értékében hitelt kell felvennie a Támogató
által kijelölt bankok egyikénél, amely kamatjának egy részét a támogató megtéríti a
pályázó részére.

(3) A hiteltermékre vonatkozó általános feltételek:
a.) a kamat mértéke: a Szerb Nemzeti Bank által meghatározott alapkamat (4.00%) +
a kereskedelmi (hitelező) bank által kockázattól és lejárattól függően
meghatározott kamatrés, amely együtt nem haladhatja meg a 8%-ot;
b.) a hitel futamideje: legfeljebb 10 év;
c.) a hitel türelmi ideje: 6 hónap–2 év;
d.) a hitel devizaneme: RSD, deviza záradék nélkül.
(4) A Támogató pozitív elbírálás esetén kamattámogatást nyújt a Pályázó számára,
melynek mértéke legfeljebb 6,5% a (3) a.) pontban meghatározott kamatból.
(5) A Pályázó köteles a tőkeösszeg, a térítések és egyéb, a hitellel kapcsolatos
kötelezettségek törlesztésére (amelyet nem foglal magában a kamattámogatás).
(6) A kamatkockázat a Pályázót terheli.
(7) Támogató a vissza nem térítendő támogatást és a kamattámogatás összegét forintban
(HUF) határozza meg, a pályázónak pedig az annak megfelelő értékű szerb dinár
kerül kiutalásra.
(8) A hitel rendeltetésszerű felhasználását a Támogató és a bank közösen ellenőrzi. A
hitel nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a Pályázónak az igénybe vett
kamattámogatásnak megfelelő összeget büntető kamattal növelten kell visszafizetnie a
Támogató számára.

A pályázókra vonatkozó pályázati feltételek
8. szakasz
(1) Minden Pályázóra vonatkozó általános feltételek:
a) a Pályázó pályázati körönként egyszerre egy pályázati beadvánnyal pályázhat;
b) a beruházás Vajdaság AT területén valósul meg;
c) a pályázat benzújtásának előfeltétele az Alapítvány által meghatározott bankok egyike
által kibocsátott, a pályázat tárgyára vonatkozó, pozitív hitel-előminősítés. A
programba bevont bankok listája utólag kerül meghirdetésre a Prosperitati Alapítvány
honlapján (www.prosperitati.rs).
d) a Pályázó eleget tesz a bank feltételeinek a hitel-előminősítés és a hitelszerződés
megkötésének folyamatában;
e) a Pályázónak nincsen esedékes, rendezetlen tartozása a Támogató felé;
f) a Pályázónak nincs esedékes, kiegyenlítetlen köztartozása a kérelem beadásának
pillanatában;
g) a kérelem feldolgozásának idején a Pályázó számlája nem lehet zárolva;
h) a hitelszerződés és a támogatási szerződés, valamint egyéb okiratok aláírása az
Alapítvány és a bank feltételeivel összhangban valósul meg;
i) a Pályázó az üzleti tervben foglaltak alapján – összhangban a projekt eredményeivel –
vállalja az alkalmazotti létszám megnövelését (állandó munkaviszony létesítésével),
valamint az alkalmazottak bérezése eléri a Pályázó székhelye szerinti átlagkereset
legalább 75%-át;

j) a Pályázó vállalja, hogy a felvett hitel futamideje alatt nem csökkenti az
alkalmazottak számát;
k) a Pályázó nem idegenítheti el és nem adhatja bérbe a támogatásból megvalósult
beruházás tárgyát képező eszköz(öke)t a a hitel futamideje alatt, de legalább pályázat
lezárását követő (a vissza nem térítendő támogatással történő elszámolást követő), 5
éves időszakban, illetve az ingatlant/okat a pályázat lezárását követő 10 éves
időszakban, valamint azokat rendeltetésszerűen használja;
l) a Pályázó köteles a gazdasági tevékenység fenntartására a hitel futamideje alatt, de
legalább a támogatási szerződés megkötését követő 5 éven keresztül;
m) a Pályázó köteles az Alapítvánnyal és a bankkal szemben vállalt kötelezettségek
szerződés szerinti teljesítésére;
n) a Pályázó köteles a támogatás összegének kifizetése előtt a megfelelő biztosítékokat a
Támogató számára átadni (váltó, jelzálog, stb.);
o) a Pályázó köteles a bank javára szóló biztosítási eszközöket létrehozni és
rendelkezésre bocsátani, a bank feltételeivel összhangban;
p) a Pályázó köteles a támogatás tárgyát az üzleti tevékenységének megvalósítására
fordítani, összhangban a benyújtott üzleti tervvel és a megkötött támogatási és
hitelszerződéssel;
q) a Pályázó köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon a támogatással
elszámolni;
r) a Pályázó köteles biztosítani az eszközök rendeltetésszerű felhasználásának
ellenőrzését az Alapítvány számára;
s) amennyiben megállapítást nyer, hogy a Pályázó nem rendeltetésszerűen használja fel
a támogatást, illetve a jelen szakaszban előírt kötelezettségeit nem teljesíti, a
Támogató eláll a támogatási szerződéstől, ami maga után vonja a hitelszerződés
felbontását is. A Pályázó ebben az esetben köteles a támogatási összeg, illetve a
kiutalt hitelösszeg szerződés szerinti megtérítésére.
(2) Bejegyzett mezőgazdasági termelőkre vonatkozó feltételek, H-03-1/2017-II
alkategória szerint:
a. a Pályázó gazdaságának Kincstári bejegyzésében szerepel a pályázott
tevékenység.
(3) Vállalkozásokra vonatkozó feltételek, H-03-1/2017-II alkategória szerint:
a. a Pályázó a pályázat kiírását követően nem módosította a tulajdonosi szerkezetét,
b. a Pályázó nagyság szerinti besorolása mikro-, kis- vagy középvállalkozás (A
vállalkozások besorolása A számvitelről szóló törvény 6. Szakasza alapján
(Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye, sz.: 62/2013) történik – lásd 1. számú
melléklet),
c. a Pályázó igazolhatóan legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évre
vonatkozó éves beszámolóval rendelkezik;
d. a Pályázó csőd- vagy felszámolási eljárás alatt nem áll, valamint az előre
elkészített átszervezési tervbe nincs bevonva;
e. a Pályázónak az előző pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámoló tanúsága
szerint nem volt a vállalat tőkéjének nagyságát meghaladó vesztesége,
átalányadózók és egyszerű könyvelést vezetők esetén 100.000,00 dinárt
meghaladó vesztesége;
f. a Pályázónak a kérelem beadását megelőző egy évben nem volt 10 napot
meghaladó időszakban zárolva a számlája.

A pályázati beadvány mellékletei és formai követelményei
9. szakasz
(1) A pályázat céljainak való megfelelést a Pályázó a következő dokumentumokkal
igazolja – minden pályázó esetén (szükséges a szerbiai állami intézmények vagy más
jogi személyek által szerb nyelven kiadott dokumentumok magyar nyelvű fordítása,
valamint a Pályázó által kiadott nyilatkozatok magyar és szerb nyelvű változata is):
a) a Prosperitati Alapítvány online pályázati rendszerében kitöltött regisztráció és űrlap
(üzleti terv) kinyomtatott, cégszerű aláírással ellátott példánya (magyar és szerb
nyelven kitöltve);
b) kitöltött, cégszerű aláírással ellátott Adatvédelmi nyilatkozat;
c) pozitív hitel-előminősítésről szóló döntés;
d) a bank által elfogadott, hiteles aláírással ellátott kétnyelvű üzleti terv;
e) amennyiben építési beruházás támogatására kerül sor, kötelező a hatályos
törvényekkel összhangban lévő építkezési tervdokumentáció és engedélyek
benyújtása, valamint tervezői költségbecslés;
f) a megfelelő állampolgársági bizonylatok fénymásolata, illetve a foglalkoztatottak
összetételéről tett nyilatkozat;
g) a Pályázó nyilatkozata arról, hogy más pályázati forrásból ugyanerre a beruházásra
nem részesült támogatásban;
h) a Pályázó/tulajdonosának lakcímigazolása;
i) az üzleti tervet alátámasztó dokumentumok (ajánlatok, értékbecslések, stb.).
(2) H-03-1/2017-II alkategória szerint:
a) a gazdaság 2017. évi, a Kincstári Igazgatóság által kiadott nyilvántartásának eredeti,
teljes kivonatának fénymásolata;
b) bankok igazolása a pályázó ügyviteli számláinak (beleértve a Pályázó bármely
hitelintézetnél vezetett összes számláját) zárolásmentességéről;
(3) H-03-2/2017-II alkategória szerint:
a) az üzleti tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek fénymásolata (amennyiben
vannak ilyenek);
b) szabadalmak, védjegyek fénymásolata (amennyiben vannak ilyenek, és kapcsolódnak
az üzleti elképzelés megvalósulásához);
c) illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a Pályázónak nincsen köztartozása (nem
lehet 30 napnál régebbi);
d) a pályázat beadását megelőző 3 hónapban, állandó munkaviszonyban foglalkoztatott
személyek számáról szóló igazolás, bizonylat;
e) a Szerb Nemzeti Bank igazolása a pályázó ügyviteli számláinak (beleértve a Pályázó
bármely hitelintézetnél vezetett összes számláját) zárolásmentességéről;
f) a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) Pályázó adataira vonatkozó kivonata;
g) Alapszabály (ha van ilyen okirat);
h) a vállalat képviseletére feljogosított személyek hitelesített aláírásai (OP adatlap) és
aláírási címpéldány (depo karton);
i) a vállalat besorolásáról szóló értesítés;
j) adónyilvántartási kivonat, az adószámmal egyetemben;
k) pénzügyi eredményt igazoló dokumentumok:

a. kettős könyvelést vezető vállalkozás esetén: az APR-nek beadott statisztikai
célú pénzügyi jelentés (Finansijski izveštaj za statističku svrhu) fénymásolata;
b. egyszerűsített könyvelést vezető vállalkozás esetén: a legutóbbi lezárt, teljes
üzleti év adóhivatal által hitelesített eredménykimutatása (BU obrazac);
c. átalányadózó egyéni vállalkozó esetében:
• KPO formanyomtatvány fénymásolata;
• banki igazolás fénymásolata a legutóbbi lezárt, teljes üzleti év
forgalmáról;
• átalányadózásról szóló határozat fénymásolata.
(4) A Támogató fenntartja a jogot, hogy további dokumentumokat kérjen be a
Pályázóktól.

A pályázás folyamata, a beérkezett pályázatok értékelése

10. szakasz
(1) A pályázati beadványt – a megfelelő mellékletekkel együtt – 2017. szeptember 4-től
kezdődően a Prosperitati Alapítvány területileg illetékes irodájába kell eljuttatni,
megcímezve, feltüntetve a pályázat referenciaszámát. A pályázati formanyomtatvány
előzetes regisztrációt követően elérhető a www.pit.prosperitati.rs honlapon. A
pályázás előfeltétele az online rendszerbe történő regisztrálás és az online űrlap
kitöltése. A pályázat beadási határideje 2017. november 30-a, 14 óra.
(2) Első körben a beérkezett pályázatok formai ellenőrzése történik meg. Amennyiben a
beérkezett pályázat megfelel a formai követelményeknek, annak tartalmi értékelése
következik.
(3) A határidőn túl és nem az előírt módon átadott pályázatok nem esnek elbírálás alá.
(4) A hiányos, pontatlan vagy nem szabályszerű pályázatok kapcsán az Alapítvány
fenntartja a jogot, hogy hiánypótlást kérjen vagy elbírálás nélkül elutasítsa a
pályázatot.
(5) Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy amennyiben túlárazást állapít meg a beadott
pályázatok üzleti tervében, csökkentse a jóváhagyott támogatás összegét.
(6) A pályázat céljainak való megfelelés megállapítása az alábbi pontszámok
hozzárendelésével történik:

S.sz.
1.
2.
3.

Vizsgált elem
A
pályázó
vállalkozás/gazdaság
bemutatása,
a
projekt
megvalósítására való alkalmassága
Az üzleti terv illeszkedése a Vajdasági Magyar Közösségek Területés Gazdaságfejlesztési Stratégiájának célkitűzéseihez
A beruházás megvalósíthatósága, pénzügyi és szakmai

Pontozás
(legfeljebb)
10 pont
20 pont
20 pont

4.

5.
6.

7.

kidolgozottsága
A beruházás hatásai (foglalkoztatási hatás, azaz a fejlesztés
eredményeképp létrejövő munkahelyek teljes munkaadói bér- és
járulékköltsége a teljes fenntartási időszakban, a fejlesztés
összegének aranyában, foglalkoztatási hatás, kapacitásbővülés,
termék/szolgáltatás-skála bővülése stb.)
A projekt együttműködést serkentő hatásai (integrátori lehetőségek,
integrátoroknak beszállítói lehetőségek, egyéb együttműködési
formák)
25 %-ot meghaladó önerő és az igényelt vissza nem térítendő
támogatás aránya
A Pályázat megvalósulásának helye a következő önkormányzatok
területén van: Törökkanizsa, Nagykikinda, Nagybecskerek,
Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Titel, Szécsány, Ópáva,
Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec, Fehértemplom, Kevevára,
Pancsova, Szenttamás, Törökbecse, Temerin, Belcsény, Bácspetrőc,
Zsablya, Sid, Ürög, Ruma, Ópazova, Ingyia, Karlóca, Pecsince,
Szávaszentdemeter, Újvidék, Kúla és Verbász, Csóka, Zombor,
Apatin, Hódság, Bács, Palánka
Összesen

20 pont

15 pont
10 pont

5 pont

100 pont

(8) Pontegyezőség esetén előnyt élveznek azok a Pályázók, akik:
a) több új munkahely létrehozását vállalják.

11. szakasz
(1) Az Alapítvány a személyesen benyújtott és formailag teljes pályázatot jelen
Szabályzatban megszabott elvek, a banki hitel-előminősítés, valamint az általa kinevezett
szakmai testületek véleménye és javaslata alapján javaslatként továbbítja a Támogató által
kinevezett Döntéshozó Testületnek elbírálásra és döntéshozatalra.
(2) A Támogató által kinevezett Döntéshozó Testület az Alapítvány Igazgatóbizottságának
javaslata alapján a javaslat továbbítását követően, periodikusan hozza meg a támogatási
döntést.
A támogatás felhasználása, elszámolása
12. szakasz
(1) A Támogató a döntést követően Támogatási szerződést köt a Végső
Kedvezményezettel, valamint a Végső Kedvezményezett hitelszerződést a bankkal.
(2) A projektek megvalósításának kezdete 2018. január 15-e.
(3) A Végső Kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben meghatározott módon a
támogatással elszámolni.
(4) A pályázati elszámolásban csak a pályázati kiírást követően felemerült költségeket
lehet elszámolni.

Területi irodák és a hozzájuk tartozó önkormányzatok
13. szakasz
1. Magyarkanizsa, Fő utca 2. (Magyarkanizsa, Törökkanizsa)
2. Nagybecskerek, I Aleksandar Karađorđe király utca 28/8 (Nagybecskerek, Nagykikinda,
Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Szécsány, Ópáva)
3. Óbecse, Zöldfás utca 21. (Óbecse, Törökbecse)
4. Szabadka, Ptuji utca 1. (Szabadka)
5. Temerin, Kossuth Lajos 11. (Temerin, Titel, Belcsény, Bácspetrőc, Zsablya, Sid, Ürög,
Ruma, Ópazova, Ingyia, Pecsince, Szávaszentdemeter, Szenttamás, Újvidék)
6. Topolya, Titó marsall 35. (Topolya, Kishegyes, Kúla, Verbász)
7. Zenta, Fő tér 8. (Zenta, Csóka, Ada)
8. Zombor, Batinai utca 19. (Zombor, Apatin, Hódság, Bács, Palánka)
9. Pancsova, Dr. Fogaraš Žarko 24. (Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec,
Fehértemplom, Kevevára, Pancsova)
Záró rendelkezések
14. szakasz
(1) Azokban a kérdésekben, amelyekről a Pályázati szabályzat nem rendelkezik, az
Általános szabályzat az irányadó.
(2) A Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázás és projektmegvalósítás folyamatában
további dokumentumokat kérjen be a Pályázóktól.
(3) Az Alapítvány fenntartja a jogot, hogy:
a) a felhívásban közzétett feltételeket módosítsa (a módosított feltételek közzététele
a www.prosperitati.rs honlapon történik meg);
b) elálljon a pályázattól (az erre vonatkozó értesítést a www.prosperitati.rs honlapon
teszi közzé);
c) megszüntesse a pénzügyi támogatás jóváhagyását a pályázat határidejének letelte
előtt.
3) Jelen szabályzat az elfogadása másnapján lép hatályba.

Dr. Nagy Imre
az Igazgatóbizottság elnöke
Szabadka, 2017. augusztus 1.

1. számú melléklet
A vállalkozások nagyság szerinti besorolása
A számvitelről szóló törvény (Szerbia Köztársaság Közlönye - „Sl. Glasnik RS” 62/2013)
értelmében a vállalkozásokat mikro-, kis-, közép-, és nagy vállalkozás kategóriába lehet
besorolni. A besorolást az alkalmazottak átlagos száma, az üzleti bevételek és az ügyviteli
vagyon átlagos értéke alapján történik, a pénzügyi évre vonatkozó rendszeres éves pénzügyi
jelentés összeállításának napján.
Mikrovállalkozás kategóriába sorolandó az a vállalkozás, amely nem teljesít legalább kettőt
a következő feltételek közül:
a) a foglalkoztatottak átlagos száma 10 (kiszámítás: a pénzügyi évben, minden hónap
végén jegyzett össz foglalkoztatottak számának összege elosztva a hónapok
számával),
b) az üzleti bevétel 700.000 € dinár ellenértéke,
c) az üzleti vagyon átlag értéke 350.000 € dinár ellenértéke (a pénzügyi év elején és
végén jegyzett vagyon értékének átlagértéke).
Kisvállalkozás kategóriába sorolandó az a vállalkozás, amely teljesít legalább két feltétel az
előző bekezdésben meghatározottak közül, de nem teljesít legalább kettőt a következő
feltételek közül:
a) a foglalkoztatottak átlagos száma 50,
b) az üzleti bevétel 8.800.000 € dinár ellenértéke,
c) az üzleti vagyon átlag értéke 4.400.000 € dinár ellenértéke (a pénzügyi év elején és
végén jegyzett vagyon értékének átlagértéke)
Középvállalkozás kategóriába sorolandó az a vállalkozás, amely teljesít legalább két feltétel
az előző bekezdésben meghatározottak közül, de nem teljesít legalább kettőt a következő
feltételek közül:
a) a foglalkoztatottak átlagos száma 250,
b) az üzleti bevétel 35. 000.000 € dinár ellenértéke,
c) az üzleti vagyon átlag értéke 17.500.000 € dinár ellenértéke (a pénzügyi év elején és
végén jegyzett vagyon értékének átlagértéke)
A besorolást a törvény értelmében a vállalkozó végzi önállóan, a rendszeres éves pénzügyi
jelentés összeállításának napján, a következő pénzügyi évre vonatkozóan.
Az egyéni vállalkozók
meghatározásra.

ezen

törvény

értelmében

mikrovállalkozásként

kerültek

