
A Prosperitati Alapítvány 2016. évi munkajelentése  

 

Magyarország Kormánya 2015. november 18-án meghozott határozatában döntött a 

Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdasági Stratégiájának támogatásáról. A 

kormányhatározat 50 milliárd forint összegű támogatási csomagot tartalmaz, amelyet 3 év 

alatt lehet felhasználni a Stratégia megvalósítására, azaz 2018. év végéig. Ez az összeg 

átszámítva mintegy 160 millió eurónak felel meg. A csomag két komponensből áll: az első 

egy 30 milliárd forint összegű hitel keret, amelyet kedvezményes, fejlesztési célzatú, 

revolving hitelek  formájában lehet kihelyezni, a másik rész egy 20 milliárd forint összegű 

vissza nem térítendő támogatás, amelyet a támogatási időszakban 5, 7.5 – 7.5 milliárd 

forint bontásban lehet felhasználni 2016 és 2018 között.   

Magyarország Kormánya a külön ezzel a céllal alapított Prosperitati Alapítványt bízta meg a 

program vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó megvalósításával, azaz az átlátható, 

pályázatok útján történő támogatási rendszer létrehozásával és megvalósításával. Az első 

pályázatok megjelenítésének határideje 2016. január 31-e volt. Pár hónap leforgása alatt 

kellett egy működőképes intézményrendszert felépíteni, amely alkalmas a pályázatok 

kiírására, befogadására, feldolgozására és ellenőrzésére. A rendszer sajátossága, hogy a 

Prosperitati Alapítvány szerbiai jogi személy, a program Szerbiában valósul meg , ezért a 

működés a szerbiai törvényekkel összhangban kell megvalósuljon. A támogatás forrása 

Magyarország költségvetése, ezért a hatályos magyarországi törvényekkel is összhangban 

kell működtetni a rendszert. Ugyanakkor Magyarország EU tagország, ezért érvényesek az 
EU-s kötelmek v szabályok? is. 

A Prosperitati Alapítvány 2016. január 25-én  került bejegyzésre, 5 alapítója van – 2 

magánszemély és 3 szervezet: 

- Prof. Dr. Nagy Imre 

- Dr. Somogyi Sándor emeritus professzor 

- Vajdasági Agrárszervezetek Szövetsége (VASZ) 

- Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári Egyesület (CMH PE) 

- MNKH Közép-európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat Korlátolt Felelősségű Tarsaság 
(MNKH KEKH KFT) 

Nagy Imre és Somogyi Sándor professzorok vezetésével készült el a helyzetelemezés, majd 

az alapján a a Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája, 

valamint az akcióterv, amelyet Magyarország elfogadott, s a program alapját képezi. A 

professzorok vezetésével több mint 60 vajdasági magyar szakember dolgozott. A VASZ 

Vajdaság legnagyobb és legjelentősebb mezőgazdasági szakmai szervezete, amely több mint 

60 gazda szervezetet tömörít. A CMH PE a mindenkori magyar kormányzat legrégebbi civil 

partner szervezete, jelentős, az anyaország támogatásával megvalósuló programok 



megvalósításában van tapasztalata. Az MNKH KEKH KFT a Támogató, Magyarország 

Kormányának, a Külgazdsági és Külügyminisztériumnak képviselője. 

Minden Alapítót egy személy képviseli az Alapítvány 5 tagú Igazgatóbizottságában. Az 
Igazgatóbizottság tagjai: 

1. Prof. dr. Nagy Imre – elnök 

2. Dr .Somogyi Sándor emeritus professzor – elnök helyettes 

3. Nagy Miklós – tag 

4. Földi Márta – tag 
5. Skapinyecz Péter – tag 

2016. február 1-étől a Prosperitati Alapítvány egy 8 területi irodából álló hálózatot 

működtet, amelynek 16 munkatársa van Szabadkán, Topolyán, Zentán, Magyarkanizsán, 

Óbecsén, Temerinben, Nagybecskereken és Zomborban.  

Az első körben összesen 10 kiírást jelentetett meg az Alapítvány (1 házvásárlás, 3 

vállalkozásfejlesztés, 6 mezőgazdaságfejlesztés), a meghirdetett pályázati keret 1 milliárd 

forint, azaz mintegy 400 millió dinár volt a következő kiírások esetében: 

o Fiatal párok házvásárlási támogatása 

o Szabványosítás 

o Eszközbeszerzés 

o Turizmus fejlesztés 

o Fóliasátras növénytermesztés 

o Tenyészállat és méhvásárlás 

o Jégvédelmi hálók beszerzése 

o Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlása 

o Öntözőrendszerek beszerzése 

o Többéves ültetvények telepítése 

Az Alapítvány a közvélemény gyors és széleskörű tájékoztatása érdekében honlapot 

üzemeltet (www.prosperitati.rs), a pályázatok feldolgozására, tárolására, a szakértők online 

értékeléseinek kezelésére saját, fokozott biztonsági protokollal rendelkező IT rendszert 
működtet, összhangban a szerbiai személyes adatok védelméről szóló törvénnyel. 

Az első pályázati kiírás időszakában az Alapítvány irodáihoz több, mint 15.000 megkeresés 

futott be személyes, telefonos vagy e-mailes formában. Az irodák munkaideje, 

munkanapokon 8-16 óra, az ügyfélfogadási idő 9-15 óra. Az Alapítvány honlapját mintegy 

250.000 alkalommal nyitották meg, ezek közül 60.000 egyéni látogató. A közösségi hálókon 

működtetett oldalunkat a 25-34 év közötti generáció kereste fel a legtöbbször, heti 
bontásban mintegy  30.000 látogatója van. 

A pályázati kiírás első köre kapcsán több mint 60 helyszínen tartott az Alapítvány pályázati 

tájékoztatót Vajdaság szerte, mintegy 10.000 érdeklődővel találkozva. Az első kör 

pályázatainak beadási határideje március 31-e volt, több mint 2400 beadvány érkezett, 

minden irodába, Vajdaság egész területéről. A beadott pályázatok száma arányban él az 

egyes területileg illetékes irodákhoz tartozó önkormányzatok területén élő magyarság 

http://www.prosperitati.rs/


lélekarányával, ami alátámasztja, hogy Vajdaság minden szegletébe el tudtuk juttatni az 

információt. Az Alapítvány munkájának teljes média lekövetése is megvalósult.  

A pályázatok formai és szakmai kiértékelésben a négy szem elve valósult meg, a területi 

irodák munkatársai a formai ellenőrzést, a független szakmai értékelő a tartalmi értékelést 

végezték el. A tartalmi értékelésnél minden esetben legalább két szakmai értékelő 

foglalkozott egy pályázattal, indokolt esetben további értékelőket vontunk be. Amennyiben 

a két értékelő véleménye között 20 pontot meghaladó különbség volt, abban az esetben 

harmadik értékelő került bevonásra, az objektív értékelés biztosítása érdekében. Így 

készítettük elő a döntéseket az Alapítvány Igazgatóbizottsága, illetve az Irányító Testület 
számára.  

A pályázatok elbírálásához kapcsolódó döntéshozatal két lépcsőben valósul meg. A 

szakértők véleménye, az általuk adott pontszámok alapján, a pontszámítási rend alapján 

kialakult döntési listát az Alapítvány szakszolgálata készíti elő, az Igazgatóbizottság állast 

foglal a javaslat kapcsán, döntési javaslatát továbbítja az Irányító Testület számára végső 

döntéshozatalra. Az Igazgatóbizottság döntéshozatalában szavazategyenlőség esetén a 

Támogató képviselőjének szava a döntő. Az Irányító Testület munkájában a vajdasági felet 

az Alapítvány Igazgatóbizottságának mindenkori elnöke képviseli, a magyarországi fél 

részéről a Támogató Külgazdasági és Külügyminisztérium képviselője elnököl, munkájában 

részt vesznek a legfontosabb ágazati – szakmai minisztériumok képviselői: Nemzetgazdasági 
Minisztérium, Földművelésügyi Minisztérium, Igazságügy Minisztérium, Miniszterelnökség.   

A pályázatok befogadása és feldolgozása folyamatosan történt, június 23-án minden 

pályázati eredmény megjelent az Alapítvány honlapján. A döntésben 3 kategória lehetséges: 

támogatott, forrás függvényében támogatott, nem támogatott. Az első kategóriával tud 

szerződést kötni az Alapítvány, a második kategóriába tartozó pályázókkal abban az esetben 

tudunk szerződni, ha a támogatottak közül valaki eláll a támogatástól vagy nem teljesíti 

szerződésben vállalt kötelezettségeit. A döntést követően az Alapítvány megjelentette az 

eredményeket a honlapján, értesítette a nyertes pályázókat (a pályázati űrlapon megadott 

elérhetőségeken), a nyertes pályázók behozzák a szerződéskötéshez szükséges 

dokumentumokat (eredeti dokumentumok, amelyeket pályázáskor nem adtak be, friss 

bejegyzési dokumentum, váltó és váltónyilatkozat, aláírási címpéldány, stb.), ekkor kerül sor 

a szerződéskötésre, amely után a pályázó befizeti a szállítónak a vállalt önrészt, eljuttatja az 

Alapítványhoz a kifizetési dokumentumokat. Ezzel párhuzamosan az Alapítvány a megkötött 

szerződéseket a mellékletekkel eljuttatja a Támogatónak, amely ezek alapján utalja a 

támogatás összegét az Alapítványnak, amely ezután utal a pályázóknak, de csak abban az 

esetben, ha minden dokumentum megvan, s pontos is. Az első pályázati körben több mint 
900 nyertes pályázóval kötöttünk szerződést, július 8-val bezárólag.  

Minden pályázat esetén legalább egy helyszíni ellenőrzés történik, a fóliastáras 

növénytermesztés, a jégvédelmi hálók, a többéves ültetvények, az öntözőrendszerek és a 
házvásárlás esetén előzetes helyszíni ellenőrzés történt. 

 

 



A beadott pályázatok számát és az igényeket figyelembe véve a Támogatóval egyetértésben 

a pályázati keretet megnöveltük. A megnövelt pályázati keretből, ami 1.5 milliárd HUF, azaz 

közel 586 millió RSD, a tíz kategóriában cca 575M RSD támogatásról született döntés. Az első 

döntési kört követően a beadott pályázatok 38.5%-a került támogatásra. 

A pályázatok második köre április 3-án került kiírásra, a következő témakörökben: 

a. Földvásárlás 

b. Nagyobb hozzáadott értékű termékek előállításához szükséges eszközök beszerzése 

c. Kamattámogatás 

d. START UP támogatása 
e. Turisztikai fejlesztések (magán szállásadók, civil szervezetek) 

A második körben kiírásra került pályázatok az első kör tapasztalataira épültek, s aszerint 

kerültek kiírásra, amit a terepen tapasztaltunk a közösségi találkozók alkalmával, illetve amit 

az Alapítványhoz befutó megkeresések alapján tapasztaltunk. 

Pályázati kiírás Beadott 

pályázatok 

száma 

Meghirdetett 

pályázati 

keretösszeg  

(millió RSD) 

Támogatott 

projekt 

Megítélt támogatás 

összege 

K-01/2016-I 

(Eszközbeszerzés) 

540 100 164 RSD 126,562,280.00  

K-02/2016-I 

(Szabványok) 

16 5 13 RSD 4,162,013.00 

K-03/2016-I 

(Turizmus) 

29 40 24 RSD 43,306,595.27 

I-01/2016-I 

(Házvásárlás) 

101 50 41 RSD 48,650,000.00 

M-01/2016-I 

(Fóliasátrak) 

64 15 59 RSD 25,426,895.08 

M-02/2016-I 

(Tenyészállatok és 

méhek) 

172 40 67 RSD 39,483,085.00 

M-03/2016-I 

(Jégvédelmi hálók) 

6 15 6 RSD 3,389,524.00 

M-04/2016-I 

(Mezőgazdasági 

gépek) 

1309 105 473 RSD 242,224,972.00 

M-05/2016-I 

(Öntözés) 

135 15 49 RSD 29,739,292.00 

M-06/2016-I 

(Többéves 

ültetvények) 

32 15 30 RSD 12,514,848.00 

Összesen: 2404 400 926  RSD 575,459,504.35 



A pályázati határidőben közel 600 pályázat került átadásra. 

 

Kiírás Beadott 
pályázat 

Keretösszeg 
(millió RSD) 

Támogatott 
projektekt száma 

Megítélt támogatás 
összege 

K-04/2016-II 
(Turizmus NGO) 39 50 33 RSD 34,360,059.00 

K-05/2016-II 
(Start Up) képzés 

- - - RSD 3,440,336.00 

K-05/2016-II 
(Start Up) 
eszközvásárlás 

165 30 94 
RSD 65,632,074.13 

 

K-06/2016-II 
(Kamattámogatá
s) 

71 180 61 
RSD 75,110,258.00 

 

M-07/2016-II 
(Hozzáadott 
érték) 

115 150 106 
RSD 77,024,255.00 

 

M-08/2016-II 
(Földvásárlás) 198 250 189 

RSD 182,786,478.00  
  

588 660 483 RSD 438,353,460.13 

 

A második kör pályázatainak elbírálását követően 483 projektre összesen cca 438M RSD 

került megítélésre, ami átszámítva mintegy 1.1 milliárd HUF felel meg. A beadott pályázatok 

82.1%-a került támogatásra. 

 

Ezt követően Magyarország Miniszterelnökének, Orbán Viktor úr, valamint a Stratégia 

kidolgozását kezdeményező Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, Pásztor István úr, a 

kormányhatározat társfelterjesztője megbeszélésének eredményeképpen a források 

átcsoportosításával lehetőség nyílt a forrás függvényében támogatott pályázatok, valamint a 

legalább 40 pontot szerzett pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére, figyelembe 

véve a szakmai értékelők véleményét. 

 

Első körben a forrás függvényében támogatott pályázatok szerződéseinek megkötésére 

került sor, ami nem igényelt újabb elvi döntést, hiszen az IB és az IT támogathatónak ítélte 

meg a projekteket. A pályázóknak csupán egy a támogatás fenntartásáról szóló nyilatkozatot 

kellett benyújtania. Összesen 274 pályázat támogatására nyílt lehetőség, a következő szerint: 

Kategória Támogatott 
projektek 

száma 

Megítélt összeg 
(RSD) 

Megítélt összeg 
(HUF) 

I-01 Házvásárlás 17 18,557,000.00 RSD 47,505,920 HUF 

K-01  Eszközbeszerzés  49 33,169,904.00 RSD 84,914,954 HUF 



M-02 Tenyészállatok és 
méhek 

23 12,921,950.00 RSD 33,080,192 HUF 

M-04/2016-I 
(Mezőgazdasági gépek) 

154 84,821,158.00 RSD 217,142,164 HUF 

M-05/2016-I (Öntözés) 31 17,364,375.00 RSD 44,452,800 HUF 
 

274 166,834,387.00 RSD 427,096,031 HUF 

 

Ezt követően az I. körben kiírt pályázatok elbírálásakor elsődlegesen nem támogatott 
projektek áttekintésére került sor, a következő eljárásrend szerint: 

Támogatásban részesülhettek az alábbi kritériumoknak együttesen megfelelő pályázók, 

amennyiben fenntartják támogatási igényüket: 

• a pályázati felhívásban foglalt jogosultsági követelményeknek a pályázat 

benyújtásakor a pályázat és a pályázó maradéktalanul megfelelt; 

• a 2016. évi első pályázati körben a pályázati felhívások előírásainak megfelelően 

érvényes pályázatot nyújtott be a Prosperitati Alapítványhoz; 

• a pályázat a szakmai értékelés során legalább 40 pontot kapott; 

• az előzetes helyszíni ellenőrzésen nem találtak a szakértők a pályázásból kizáró okot.  

 

Pályázati kategória Támogatott 
projektek 

száma 

Megítélt  
összeg (RSD) 

Megítélt 
 összeg (HUF) 

I-01 Házvásárlás 28 RSD 30,310,000.00 HUF 75,775,000.00 

K-01  Eszközbeszerzés  204 RSD 130,074,992.00 HUF 325,187,459.00 

M-02 Tenyészállatok és 
méhek 

37 RSD 17,714,006.00 HUF 44,285,012.00 

M-04/2016-I 
(Mezőgazdasági gépek) 

402 RSD 218,208,793.00 HUF 545,521,944.00 

M-05/2016-I (Öntözés) 34 RSD 17,763,909.00 HUF 44,409,767.00 
 

705 RSD 414,071,700.00 HUF 1,035,179,182.00 
 

 

 

 

 

 

Az I. pályázati körben megítélt támogatások összegzése (mindhárom támogatási döntést és 

szerződéskötési kört figyelembe véve): 



 

A forrás bővítést követően az I. pályázati körben 1905 pályázat került támogatásra, több 

mint 1.1 milliárd dinár, azaz közel 3 milliárd forint értékben. A II. pályázatkörben 483 

pályázatot közel 440 millió dinár, azaz mintegy 1.1milliárd forint összeggel támogatott az 

Alapítvány a Támogatóval közösen. Ez összességében azt jelenti, hogy a két pályázati körben 

összesen beadott 2992 pályázatból 2388 pályázat részesült pozitív elbírálásban, ami a 

pályázatok közel 80%-a. A támogatási összeg közel 1.6 milliárd dinár, azaz közel 4.1 milliárd 

forint. 

Eredmények (az I. és II. kör számszerűsithető adatai): 

- 2470 alapeszköz 

- 397 ha mezőgazdasági földterület 

- 78 falusi ház 

- 34 ingatlanfelújítás 

- 28 gyümölcsös 

- 17 szabvány bevezetése 

Az első és második pályázati körben megítélt támogatások teljes mértékben kifizetésre 

kerültek az Támogató és az Alapítvány részéről. Kis számú pályázat esetén a döntést vagy a 

szerződéskötést követően a pályázó elállt a támogatástól vagy a helyszíni ellenőrzés, a 

dokumentumok átnézése során szabálytalanság merült fel, ezek a pályázatok nem kerültek 

kifizetésre. 

Pályázati kiírás Beadott 

pályázatok 

száma 

Támogatott 

projekt 

Megítélt támogatás 

összege 

K-01/2016-I (Eszközbeszerzés) 540 417 RSD 289,807,176.00  

K-02/2016-I (Szabványok) 16 13 RSD 4,162,013.00 

K-03/2016-I (Turizmus) 29 24 RSD 43,306,595.00 

I-01/2016-I (Házvásárlás) 101 86 RSD 97,517,000 

M-01/2016-I (Fóliasátrak) 64 59 RSD 25,426,895.00 

M-02/2016-I (Tenyészállatok és 

méhek) 

172 127 RSD 70,119,041.00 

M-03/2016-I (Jégvédelmi hálók) 6 6 RSD 3,389,524.00 

M-04/2016-I (Mezőgazdasági gépek) 1309 1029 RSD 545,254,923.00 

M-05/2016-I (Öntözés) 135 114 RSD 64,867,576.00 

M-06/2016-I (Többéves ültetvények) 32 30 RSD 12,514,848.00 

Összesen: 2404 1905  RSD 

1,156,365,591.00 



2016. november 1-én sor került a 9. területi iroda megnyitására Pancsován. Az irodának 

információs jellege van, a pályázatok viszont továbbra is Nagybecskereken kerülnek 
beadásra. A pancsovai irodában 1 munkatárs dolgozik. 

A pályázatok harmadik köre 2016. november 13-án került kiírásra, a következő 

témakörökben: 

o Eszközbeszerzés 

o Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök vásárlása 

o Többéves ültetvények telepítése 

o Nagyléptékű kiemelt mezőgazdasági fejlesztések 

o Nagyléptékű kiemelt gazdasági fejlesztések 

A harmadik kör pályázási időszakában az Alapítvány honlapját mintegy 404.000 

alkalommal nyitották meg, ezek közül 32.000 egyéni látogató. A közösségi hálókon 

működtetett oldalunkat a 25-34 év közötti generáció kereste fel a legtöbbször, napi 

szinten 2500, heti bontásban mintegy  17.500 látogatója volt. 

A harmadik körben kiírásra került pályázatok az első és második kör tapasztalataira épültek, 

s aszerint kerültek kiírásra, amit a terepen tapasztaltunk a közösségi találkozók alkalmával, 

illetve amit az Alapítványhoz befutó megkeresések alapján tapasztaltunk. 

A pályázati határidőben 4015 pályázat került átadásra. 

Kategória Bead
ott 

proje
ktek 
szám

a 

Keretösszeg 
(millió RSD) 

Igényelt összeg 
(HUF) 

Igényelt összeg (RSD) 

H-01/2017-I 
(Mezőgazdasági 
fejlesztések) 

15 800 10,285,321,610 HUF 4,114,128,644 RSD 

H-02/2017-I 
(Gazdasági 
fejlesztések) 

21 1.000 7,455,630,315 HUF 2,982,252,126 RSD 

K-01 /2016-
III(Eszközbeszerzés) 

695 100 1,271,786,067 HUF 508,714,427 RSD 

M-04/2016-
III(Mezőgazdasági 
gépek) 

3219 150 4,819,166,600 HUF 1,927,666,640 RSD 

M-06/2016-III 
(Többéves 
ültetvények) 

65 30 86,358,875 HUF 34,543,550 RSD 

 
4015 2.080(millió 

RSD) 

23,918,263,467 HUF 9,568,068,434 RSD 

 
Juhász Bálint 
  ügyvezető 

 


