A Prosperitati Alapítvány 2019. évi munkajelentése
Magyarország kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló
gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A Vajdasági Gazdaságfejlesztési
Program Magyarország legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési programja, amely úttörő a
külhoni gazdaságfejlesztési programok megvalósítása terén, mintaként szolgál a hasonló külhoni
programok megvalósításához. A program célja olyan fejlesztések támogatása, amelyek révén
minél többen megtalálhatják számításaikat a szülőföldjükön és jövőjüket a Vajdaságban
tervezhetik.
Az első fejlesztési ciklus 2016-tól a 2018-as év végéig tartott, melynek sikereit látva 2019től egy új fejlesztési ciklus indult el a Vajdaságban. A második fejlesztési ciklusban megjelent,
összességében VII. és VIII. pályázati körben a hangsúly a turisztikai és a mezőgazdasági
fejlesztéseken volt. A VII. körben kiírt 11 kategóriában a 2019-es év végéig összesen 2565 pályázat
érkezett be. Az Irányító Testület eddig 8 kategóriában hozott döntést, mely alapján az adott 8
kategóriában beérkezett 2444 pályázat közül 2165 támogatott. A nyertes projektek összköltsége
10.5 Mrd HUF, azaz 3.7 Mrd RSD (megközelítőleg 31.5 millió €), melyből a megítélt vissza nem
térítendő támogatás összege 7.5 Mrd HUF, azaz több, mint 2.6 Mrd RSD (22 millió €).
Az Alapítvány továbbra is működteti a 9 területi és egy központi irodából álló
intézményrendszerét, mely által összesen 45 munkatárs áll az Alapítvány alkalmazásában,
valamint számos külsős munkatárs is részt vesz a projektek lebonyolításában.
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.

Képzések
Gazdaképzés
A Prosperitati Alapítvány a 2019-es évben a képzések területén is újszerű, a Kárpátmedencében egyedülálló lehetőséget kínál a vajdasági magyar közösség, a bejegyzett
mezőgazdasági termelők számára. Az integrációs folyamatok segítése céljából, a Vajdasági
Gazdaságfejlesztési Programban résztvevő integrátorok bevonásával online gazdaképzési
tanfolyamot indított el az integrátorokkal együttműködő, az V. pályázati körben nyertesen
pályázó mezőgazdasági termelők számára. A képzési rendszer kidolgozásával a Prosperitati
Alapítvány a Pro Scientia Naturae Alapítványt bízta meg. Az online képzés a
https://kepzes.prosperitati.rs/ oldalon érhető el.
A Prosperitati Alapítvány által indított online képzés módszertanilag és tartalmilag is a
lehető leginnovatívabb. Az online kurzus megfelel a legtöbb erre vonatkozó Európai Uniós
követelménynek. A képzés célja, hogy a nyertes pályázók egy olyan tudásanyagot sajátíthassanak
el, melynek nagy hasznát vehetik a gazdálkodásukban.

Az online képzés bármilyen számítógépes felületről, vagy okostelefonról elérhető a
gazdálkodók számára. 23 modul közül lehet választani, ezekhez általában 4-4 almodul tartozik.
Minden almodul egy tizenöt perces kisfilmből, egy e-bookból, valamint egy tesztből áll, amellyel
a képzés résztvevője leellenőrizheti, megértette-e az adott almodul tananyagát. A modulok
végén a nagyobb összefüggésekre rákérdező, a tananyag mélyebb megértését vizsgáló
záróvizsgát kell tenni. A legnépszerűbb modulokat a későbbiekben akkreditáltatják is, így
hivatalos elismerést is kaphatnak majd a képzés elvégzéséről mindazok, akik sikeresen teljesítik
a záróvizsgát. A képzés nyelve magyar. A program előnye, hogy időbeni és térbeni korlátok nélkül
használható, egyszerre nagy számú felhasználó elérheti, rögzül a hallgatói aktivitás, folyamatosan
fejleszthető, javítható a tartalom, többször újranézhető, valamint javítja a résztvevők digitális
kommunikációs képességeit. A program által átfogó kép kapható a mezőgazdaságban dolgozók
szakmai felkészültségéről. Jelenleg az online képzési rendszerben 799 egyéni felhasználó van
regisztrálva, 3770 kurzus beiratkozás történt, melynek eredménye 2081 teljesített kurzus.
Mentorprogram
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, együttműködve
a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével a Prosperitati Alapítvány a Kárpát-medencében
egyedülálló mentorprogramot indított útjára a Design Terminal szakmai felügyeletével, amely
célja egy vajdasági vállalkozói mentorhálózat kialakítása. A programmal a vajdasági vállalkozók
együttműködését, szakmai támogatását szeretnénk közösen tovább erősíteni. A program célja
továbbá egy szituáció vezérelt, gazdasági környezet szimulációs online rendszer fejlesztése,
amely a vállalkozói ismeretek bővítése mellett, a döntéshelyzetek megélése és azok
következményeinek megismerése által készíti fel az érdeklődőket a vállalkozói élet kihívásaira.
A programban a tapasztalatot és üzleti sikereket maguk mögött tudó vajdasági
vállalkozások, a program mentorjelöltjei, megszerzik vagy fejlesztik azokat a készségeket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tudás és a tapasztalat megosztásával segítsék a kezdő
vállalkozásokat, azaz a program mentoráltjait.
Közel 30 vajdasági mentor és 58 mentorált van jelen a programban. A 2020. februárjáig
tartó képzés végén a nagyvállalkozók mentori képesítést szereznek, hogy később segíteni tudják
a vajdasági magyar mikro- és kisvállalkozókat, valamint a fiatalokat cégük fejlesztésében. Mindez
nemcsak a magyar vállalkozóknak válik hasznára, hanem az adott régióban élő és dolgozó összes
nemzetnek, hiszen Magyarország és a magyarság akkor erős, ha a körülötte lévő országok is azok.
A mentorképzés több vajdasági helyszínen valósul meg, remélve, hogy eredményessége
esetén a Kárpát-medence más területein is sikerrel tudják majd alkalmazni.

Pályázati kiírások a 2019-es évben
A 2019-es évtől elindult, második fejlesztési ciklusban eddig összesen 14 pályázati kiírás
jelent meg, melyből 11 a VII. pályázati körben, amelyben a hangsúly a turisztikai és a
mezőgazdasági fejlesztéseken volt, valamint további 3 pályázati kiírás a VIII. pályázati kör
keretében.

A VII. pályázati kör 2019.05.23-án került meghirdetésre, a pályázatokat pedig július 1-e és
31-e között lehetett benyújtani. A 11 kiírt kategóriában a 2019-es év végéig összesen 2957
pályázat érkezett be.
A VIII. pályázati körben kiírásra került 3 pályázati kiírás célja továbbra is a turizmus
fejlesztése, valamint a kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági fejlesztések
támogatása.
Lezárt pályázati kiírások
Az Irányító Testület 8 kategóriában hozott döntése alapján a Prosperitati Alapítvány
2019.10.04-én megjelentette a VII. pályázati kör eredményeit. A Támogatási Szerződések
megkötésére 2019.10.11-én került sor. Az említett 8 kategóriában beérkezett 2444 pályázat közül
2165, azaz a projektek közel 90%-a támogatott. A nyertes projektek összköltsége
3,718,484,513.90 RSD, azaz 10,560,496,019 HUF (31.6 millió €), melyből a megítélt vissza nem
térítendő támogatás összege 2,651,195,143.00 RSD, azaz 7,529,394,211.00 HUF (22.6 millió €).

#

Pályázati kategória

1
2
3

Falusi házvásárlás
Mikro- és kisvállalkozások eszközbeszerzés
Szabványok bevezetése, működtetése
Zárt rendszerű növénytermesztéshez
szükséges felszerelés beszerzése
Tenyészállatok vásárlása
Többéves ültetvények telepítése,
korszerűsítése

4
5
6

7
8

Mezőgazdasági termelők nagyobb
hozzáadott értékű termékek létrehozására
irányuló beruházások megvalósítására kiírt
pályázat
Turisztikai szálláskapacitások fejlesztésre
kiírt pályázat
Összesen:

Beadott
Támogatott
pályázatok pályázatok
282
247
935
857
11
10

Megítélt
támogatás (RSD)

Megítélt
támogatás (HUF)

294,838,000.00
992,073,614.00
5,674,524.00

837,339,920.00
2,817,489,065.00
16,115,648.00

93
775

85
706

95,149,549.00
974,744,703.00

270,224,722.00
2,768,274,958.00

284

217

235,467,270.00

668,727,047.00

38

28

35,688,674.00

101,355,835.00

26
2444

15
2165

17,558,809.00
49,867,016.00
2,651,195,143.00 7,529,394,211.00

Folyamatban lévő pályázatok
A VII. pályázati körben, a kezdő turisztikai vállalkozók támogatására kiírt kategóriában
befejeződött a projekt első komponense, azaz a képzés, valamint a projektek kapcsán a 2019-es
év végén lezárultak az előzetes helyszíni ellenőrzések is. A projektek értékelése és a döntés
várhatóan a 2020-as év elején várható.
A mezőgazdasági földvásárlás támogatására kiírt kategóriában a 2019-es év végén
megkezdődött és jelenleg is folyamatban van a projektek értékelése.

Az idegenvezetői képesítés megszerzéséhez kapcsolódó költségek támogatására kiírt
pályázat célja a szerbiai Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium által a 2019-es év
folyamán kiírt idegenvezetői vizsga során felmerült, számlákkal, nyugtákkal, befizetési
bizonylatokkal, bankkivonatokkal igazolható, már kifizetett költségek támogatása. A pályázat
teljes keretösszege legalább 1.500.000,00 forintnak (HUF) megfelelő szerb dinár (RSD). A pályázat
2019.10.04-én került kiírásra, a beadási határidő pedig 2020.06.15.
A 2019-es év végén kiírásra került további három pályázat a VIII. pályázati körben: 1.
kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági beruházások támogatása, 2. turisztikai
szálláshelyek fejlesztése és létesítése, 3. vajdasági magyar vállalkozások belgrádi turisztikai
fejlesztései.
A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági beruházások támogatása
kapcsán a Prosperitati Alapítvány a pályázatok minél alaposabb előkészítése érdekében felhívást
tett közzé, miszerint projektötleteket várt nettó 100 ezer eurót meghaladó beruházások és
fejlesztések vonatkozásában, melyek fontos információ-forrásként szolgáltak a pályázati kiírások
előkészítéséhez. A projektötletek beérkezése után 2019.11.22-én az Alapítvány kiírta a pályázati
felhívást a vajdasági magyar vállalkozások számára ipari innováció bevezetése vagy a technológiai
felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése céljából. A beadási határidő 2020.03.31.
A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 6 milliárd forintnak (HUF) megfelelő szerb dinár
(RSD).

Elszámolt pályázatok a 2019-es évben
A Prosperitati Alapítvány a 2017-es év folyamán elkészítette a 2016. évi I., II. és III.
pályázati kör nyertes pályázatainak elszámolását, s átadta az összesített elszámolást a
Támogatónak, amely elfogadásra is került. Az első három körben több mint 7000 pályázat
érkezett be, ebből 6192 projekt kapcsán született pozitív döntés. A pályázók közel 87 %-a kapott
támogatást, azaz 10 pályázóból 9 nyertes. Ez megközelítőleg 4 milliárd RSD támogatást jelent,
azaz kb. 33-34 millió €.
Az elszámolt és a Támogató által jóváhagyott projektekről, illetve pályázati kiírásokról
szóló beszámolókat a korábbi éves jelentések tartalmazzák.
A 2019-es évben zárult a közepes- és nagyléptékű gazdasági és mezőgazdasági
fejlesztések, valamint az V. (integrátorok beszállítói) és VI. (falusi házvásárlás 2018) pályázati kör
kapcsán megvalósult projektek elszámolása.
A 2018-as évben kiírt, V. és VI. pályázati kör kapcsán a projektek megvalósítása és
elszámolása a 2019-es évben valósult meg. Az V. és a VI. pályázati körben összesen 8 kiírás került
meghirdetésre. Összesen 3576 pályázat érkezett be, melyből 3468 projekt támogatott. Az
Alapítvány 3409 pályázóval kötött Támogatási Szerződést, majd végül 3341 projekt került
kifizetésre. Ebből összesen 206 házvásárlási projekt a VI. pályázati kör kapcsán, míg a maradék
3135 projekt az V. pályázati kör kapcsán. A projektek elszámolása a Támogató felé megtörtént.
Az elszámolás összege 4.3 Mrd RSD, azaz megközelítőleg 11.7 Mrd HUF (közel 36.6 millió €).

A nagy- és közepes léptékű beruházások megvalósulásával több, mint 1 300 új munkahely
jött létre, a nagyléptékű mezőgazdasági beruházásokat megvalósító pályázók pedig több, mint
4000 mezőgazdasági termelőtől vásárolják fel terményeiket integrációs együttműködés
keretében. Az 50 ezer és 500 ezer euró közötti intervallumban, a mezőgazdasági és ipari
projektek kategóriában közel 200 pályázat érkezett be, az 500 és 6 millió 700 ezer euró közötti
intervallumban pedig 36 pályázat. Támogatásuk kiemelten fontos, hisz a piac részéről elsődleges
igényként fogalmazódott meg egy erős, stabil és minőségi termelői és feldolgozói termékpálya
kialakítása.
A nagyléptékű mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kapcsán a 2019-es évben
megtörtént a projektek elszámolása, illetve a 23 fejlesztésből eddig 21 került átadásra. A
nagyléptékű mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések megvalósulásával több, mint 800 új
munkahely nyílt meg Vajdaságban, s közel 4500 beszállító kerül be egy új értékláncba. A projektek
összértéke meghaladja a 10 Mrd RSD/25 Mrd HUF (85 millió €), ebből a megítélt támogatás
összege 4,109,668,436.52 RSD/10.2 Mrd HUF (közel 35 millió €), a vállalt önrész közel 2.6 Mrd
RSD/6.7 Mrd HUF (22 millió €), a lehívásra kerülő hitel rész pedig 3,6 Mrd RSD/9.5 Mrd HUF (több,
mint 30.6 millió €).
Támogatott projektek (nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztések):
A projekt
összköltsége
(RSD)

Megítélt
támogatás (RSD)

#

Pályázó neve

1

Telek Paprika
Kft.

508,205,816.00

225,345,076.00

2

Gebi Kft.

1,116,000,000.00

502,200,000.00

3

Geneza Kft.

348,803,078.00

146,497,293.00

4

Tisacoop Kft.

348,720,415.90

156,924,187.00

5

Kontakt Kft.

242,874,513.00

109,293,531.00

6

Andex Kft.

1,116,000,000.00

502,200,000.00

7

Aretol kft.

983,246,169.70

442,460,776.37

Megítélt
támogatás (HUF)

Pályázat tárgya

Leveles fűszernövények és
fűszerpaprika feldolgozására
608,431,705.00
szolgáló üzem kapacitásának
bővítése
55.000t/
év
kapacitású
napraforgó
feldolgozó
1,355,940,000.00
kapacitás és 51.312 t + 840 t
tároló kapacitás kiépítése
Bioés
fűszernövény
feldolgozásához
szükséges
395,542,691.00
2342 m2 szűrító- és 19000 m2
tároló kapacitás kiépítése
Mézintegráció kiépítése és
423,695,305.00
működétetése Vajdaságban
Malomfejlesztés:
800t
295,092,534.00 feldolgozó és tároló kapacitás
kiépítése
Gyümölcs
és
zöldség
feldolgozó,
pálinkalepárló
1,355,940,000.00
kapacitás, valamint 7150 t
kapacitású hűtőház kiépítése
Zöldségfeldolgozó és hűtőház
1,194,644,096.00
kapacitás növelése

8

Császárkert
kft.

321,157,706.00

144,520,967.50

390,206,612.00

9

Seb-Agrar
Kft.

167,020,610.52

75,159,274.74

202,930,042.00

10

Hollo
Company
Kft.

491,800,588.00

221,310,265.00

597,537,715.00

2,525,911,370.61

6,819,960,700.00

Egységes
üzemterület
kialakítása a zöldségpalánta
termelésére,
a
zöldség
csomagolására, átdolgozására,
tárolására
Olajrepce
feldolgozására
szolgáló tároló- és feldolgozó
kapacitás fejlesztése
Sertésintegráció
és
takarmánykeverő kiépítése

Támogatott projektek (nagyléptékű gazdasági fejlesztések):
#

Pályázó
neve

A projekt
összköltsége
(RSD)

Megítélt
támogatás (RSD)

Megítélt
támogatás (HUF)

1

Termometal
Kft

521,071,855.88

152,850,964.13

412,697,603.00

2

Belmil Team
Kft

83,446,896.00

29,206,413.60

78,857,316.00

3

Sila Kft.

145,174,141.00

50,030,205.75

135,081,555.00

4

Masterplast
YU Kft

830,800,000.00

290,780,000.00

785,106,000.00

5

Zupčanik Kft

72,451,975.00

25,358,191.55

68,467,117.00

6

Agrokons Kft 125,197,289.00

43,819,051.00

118,311,437.00

Pályázat tárgya
Autóipari kutató- és
fejlesztő központok
részére, egyedi
alkatrészek gyártásához
szükséges
fémmegmunkáló gépek
beszerzése
Táskagyártáshoz
szükséges gyártó terület
növelése, CNC
szabásgépek és
termelésellenőrző
szoftver beszerzése
Láncgyártó gépek
felújítása, hegesztés
ellenőrző gépek
előállítása, új logisztikai
központ építése, meglévő
kapacitások
korszerűsítése
Üvegszövet gyártó
kapacitás fejlesztése
Fogaskerék gyártó
telephely kiépítése
(kapacitás bővítés)
Siló gyártásához és
szereléséhez szükséges

7

Sat Trakt Kft

822,870,000.00

288,004,500.00

777,612,150.00

8

EM
Commerce
Kft

338,300,190.16

117,642,889.52

317,635,801.00

9

Capriolo Kft

213,329,780.00

74,665,423.00

201,596,642.00

10

Bata Kft

397,926,744.00

139,274,233.00

376,040,429.00

11

Keramika
Kanizsa Rt

467,708,160.00

163,697,856.00

441,984,211.00

12

Skala
Garden Kft

118,660,603.48

35,719,222.36

96,441,900.00

13

Goodwill
Pharma Kft

493,451,758.00

172,708,116.00

466,311,913.00

1,583,757,065.91

4,276,144,074.00

termelő csarnok felújítása
és gépek beszerzése
Vajdasági kábeltévés
hálózatok minőségének
javítása, új hálózatok
kiépítése
Korszerű bútorgyár
kiépítése
Kerékpár gyártó üzem
kapacitás bővítése és
technológiai fejlesztése
Gabona tárolására
alkalmas raktárcsarnok és
karbantartó csarnok
építése, fuvarozási
eszközök beszerzése
Burkolólap gyártáshoz
szükséges gyártósor
beszerzése és az üzem
technológiai fejlesztése
Műanyaggyártó üzem
kapacitásának bővítése és
gépek beszerzése
Gyógyszergyártó üzem,
raktár és központi épület
kialakítása

A közepes léptékű gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések elnevezésű kiírást a IV.
pályázati kör tartalmazta. A Prosperitati Alapítvány Igazgatóbizottság 2018. március 20-án
meghozta döntését a közepes értékű pályázatok és a földvásárlás kapcsán, s az Irányító Testület
számára felterjesztette jóváhagyásra. Az ülésre 2018. március 28-án került sor, melyen
jóváhagyták a felterjesztett döntést.
A 81 beérkezett mezőgazdasági fejlesztésre (H-03-1/2017-II) irányuló pályázat közül 77
támogatott. A projektek összértéke: 1.641.394.733,16 RSD (4.3 Mrd HUF, 13.6 millió €). A
megítélt vissza nem térítendő támogatás 569.562.330,46 RSD (1.5 Mrd HUF, 12.5 millió €). A
bankok által jóváhagyott hitel összege összesen: 656.784.128,79 RSD. A pályázók által vállalt
önrész összege összesen: 415.048.273,91 RSD (1.1 Mrd HUF, 3.5 millió €). A projektek kapcsán
megnyitásra kerülő új munkahelyek száma 126. A Támogatási Szerződések megkötésére
2018.04.03-án került sor. Összesen 76 szerződés került aláírásra. Szerződéskötés után elállt 2
pályázó.
A 104 beérkezett gazdasági fejlesztésre (H-03-2/2017-II) irányuló pályázat közül 89
támogatott. A projektek összértéke: 2.902.820.101,14 RSD (7.7 Mrd HUF, 24.1 millió €). A
megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 1.008.345.485,90 RSD (2.7 Mrd HUF 4.7 millió

€). A bankok által jóváhagyott hitel összege összesen: 1.161.863.430,64 RSD. A pályázók által
vállalt önrész összege összesen: 732.611.184,60 (1.9 Mrd HUF, 6.1 millió €). A projektek kapcsán
megnyitásra kerülő új munkahelyek száma 478. A Támogatási Szerződések megkötésére
2018.04.03-án került sor. Összesen 88 szerződés került aláírásra. Szerződéskötés után elállt 3
pályázó.
A közepes értékű projektek teljes beruházási értéke: 4.5 Mrd RSD/11.9 Mrd HUF (38 millió
€). A megítélt vissza nem térítendő támogatás összege: 1.58 Mrd RSD/4.2 Mrd HUF (13.4 millió
€). A bankok által jóváhagyott hitel összege összesen: 1.85 Mrd RSD/4.9 Mrd HUF (15.7 millió €).
A pályázók által vállalt önrész összege összesen: 1.07 Mrd RSD/2.8 Mrd HUF (közel 1 millió €). A
projektek kapcsán megnyitásra kerülő új munkahelyek száma összesen 604.
A földvásárlási hitel kamattámogatására összesen 31 pályázat érkezett be határidőn belül.
A döntési értelmében mind a 31 projekt támogatott. A megvásárlandó földterület: 156 ha, a
projektek összköltsége 177,494,122.28 RSD/469 millió HUF (1.5 millió €). A bankok által
jóváhagyott hitel összege 130,955,515.10 RSD/347 millió HUF (1.1 millió €), a pályázók által vállalt
önrész összege pedig: 46,538,607.18 RSD/123 millió HUF (396 ezer €). A földvásárlási hitel
kamattámogatása kategóriában a kamattámogatás kifizetése folyamatban van.
A korábbi kiírások kapcsán (I-IV. kör), a projektek fenntartási időszaka alatt, mint minden
évben, a 2019-es év végén is projekt fenntartási beszámolót kötelesek benyújtani a Végső
Kedvezményezettek. A 2019-es évben összesen 6325 éves fenntartási beszámolót vártunk az év
végéig.

A Prosperitati Alapítvány eddigi munkájának összegzése
A Prosperitati Alapítvány a 2019-es év végéig összesen 47 pályázati kiírást jelentetett meg
8 pályázati körben, mezőgazdaság, turizmus, falusi házvásárlás és vállalkozásfejlesztés
kategóriákban.
Az első és második fejlesztési ciklusban eddig összesen 14228 pályázat érkezett be,
melyből 12591 támogatott. Összeadva a kis-, közepes- és nagyértékű projektek számadatait, a
projektek összértéke 86.1 Mrd HUF, azaz 32.1 Mrd RSD (273 millió €). A megítélt vissza nem
térítendő támogatás értéke közel 45.9 Mrd HUF, azaz megközelítőleg 17.1 Mrd RSD (145 millió
€).
A programban 175 településről nyertek támogatást, ami a 45 vajdasági önkormányzatból
39-et fed le, így elmondható, hogy Vajdaság minden magyarok lakta részén történt fejlesztés. Az
elmúlt évek tapasztalata, hogy a nyertes pályázatok elősegítik Vajdaság régiós szerepvállalásának
erősödését, és egész Szerbia gazdaságának fejlődését.

Pályázati kiírás
Nagyléptékű fejlesztések

Közepes léptékű fejlesztések

Falusi ház vásárlása

Cégek eszközbeszerzése és
szabványosítás

Turisztikai projektek

Megítélt támogatás

A projekt összköltsége

H-01/2017-I (Mezőgazdasági fejlesztések)

10

2,525,911,370.61

5,686,930,659.28

H-02/2017-I (Gazdasági fejlesztések)

13

1,583,757,065.91

4,630,389,392.52

23

4,109,668,436.52

10,317,320,051.80

H-03-1/2017-II (Mezőgazdasági fejlesztések)

77

570,853,595.49

1,641,394,733.16

H-03-2/2017-II (Gazdasági fejlesztések)

89

1,008,345,485.90

2,891,816,245.94

166

1,579,199,081.39

4,533,210,979.10

I-01/2016-I (Házvásárlás)

91

102,771,000.00

129,801,398.50

I-01/2017-II (Házvásárlás)

295

346,673,474.70

446,566,917.90

I-01/2018-II (Házvásárlás)

215

254,280,518.00

311,653,291.20

I-01/2019-I (Házvásárlás)

247

294,838,000.00

360,540,135.90

848

998,562,992.70

1,248,561,743.50

K-01/2016-I (Eszközbeszerzés)

417

289,807,176.00

452,191,186.82

K-01/2016-III (Eszközbeszerzés)

580

429,464,516.00

715,477,210.61

K-01/2019-I (Eszközbeszerzés)

857

992,073,614.00

1,442,012,246.06

K-02/2016-I (Szabványok)

13

4,162,013.00

5,388,888.00

K-02/2019-I (Szabványok)

10

5,674,524.00

7,691,509.95

K-06/2016-II (Kamattámogatás)

61

75,110,258.00

126,434,084.16

9

6,762,149.15

9,244,005.22

1947

1,803,054,250.15

2,758,439,130.82

K-05/2016-II (Start Up)

94

66,393,094.13

70,464,368.10

K-05/2018-I (Start up)

250

192,803,786.97

204,649,685.34

344

259,196,881.10

275,114,053.44

K-03/2016-I (Turizmus)

24

42,882,849.47

60,287,637.92

K-04/2016-II (Turizmus NGO)

33

34,360,059.00

44,380,828.08

T-02/2019-I (Turizmus)

15

17,558,809.00

23,331,958.44

72

94,801,717.47

128,000,424.44

K-08/2018-I (Terméksarok)

Kezdő vállalkozások támogatása

Jóváhagyott
projekt

M-01/2016-I (Fóliasátrak)
M-01/2019-I (Fóliasátrak)

36,741,015.50

85

95,149,549.00

126,620,722.24

127

70,119,041.00

91,557,283.48

M-02/2019-I (tenyészállatok)

706

974,744,703.00

1,390,456,630.30

6

3,389,524.00

4,422,010.35

M-04/2016-I (Mezőgazdasági gépek)

1029

545,251,717.00

885,549,124.60

M-04/2016-III (Mezőgazdasági gépek)

3159

1,889,617,895.00

2,893,005,059.98

114

64,867,576.00

94,841,882.93

30

12,514,848.00

17,426,259.00

M-05/2016-I (Öntözés)
M-06/2016-I (Többéves ültetvények)
M-06/2016-III (Többéves ültetvények)

61

31,328,670.00

41,566,116.69

M-06/2019-I (Többéves ültetvények)

217

235,467,270.00

322,379,431.74

M-07/2016-II (Hozzáadott érték)

106

77,024,255.00

105,865,850.56

M-07/2019-I (Hozzáadott érték)

28

35,688,674.00

49,016,561.38

2708

3,354,766,099.02

5,230,010,336.83

23

21,635,796.75

31,988,148.99

MI-04-M/2018-I (Méz)

124

101,337,464.61

135,892,995.94

MI-04-S/2018-I (Sertés)

64

81,214,138.53

124,051,422.04

MI-04-G/2018-I (Gabona)
MK-07/2018-I (Helyi termék)

MI-04-GY/2018-I (Gyümölcs)

84

103,380,053.90

149,986,847.40

241

327,326,687.50

500,121,987.54

8971

8,050,250,857.39

12,231,499,687.49

M-08/2016-II (Földvásárlás)

189

182,786,478.00

459,421,376.40

M-08/2017-II (Földvásárlás)

31

-

170,119,177.02

220

182,786,478.00

629,540,553.42

12591

17,077,520,694.72

32,121,686,624.01

MI-04-Z/2018-I (Zöldség)

Földvásárlás

25,426,895.08

M-02/2016-I (Tenyészállatok és méhek)
M-03/2016-I (Jégvédelmi hálók)
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Összesen:

Szabadka, 2019.01.20.

Juhász Bálint
ügyvezető

