
 

 

 

A Prosperitati Alapítvány 2020-as évi munkajelentése 

 

Magyarország kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési 
programot indított a Kárpát-medencében, mely megvalósítását Vajdaságban az erre a célra létrehozott Prosperitati 
Alapítvány koordinálja, felügyeli. A vajdasági program célja olyan fejlesztések támogatása, amelyek révén minél 
többen megtalálhatják számításaikat a szülőföldjükön és jövőjüket a Vajdaságban tervezhetik. A Prosperitati 
Alapítvány eddig összesen 55 pályázati kiírást jelentetett meg 10 pályázati körben, mezőgazdaság, turizmus, falusi 
házvásárlás és vállalkozásfejlesztés kategóriákban. Az első és második fejlesztési ciklusban eddig összesen 15696 
pályázat érkezett be, melyből 14163 támogatott. Összeadva a kis-, közepes- és nagyértékű projektek számadatait, 
a projektek összértéke eddig több, mint 118,3 milliárd forint, azaz több, mint 43,6 milliárd dinár (37,2 millió euró). 
A megítélt vissza nem térítendő támogatás értéke több, mint 57,7 milliárd forint, azaz megközelítőleg 20,9 
milliárd dinár (17,8 millió euró). 

A programban eddig 180 településről nyertek támogatást, ami 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. A legtöbb nyertes pályázat Szabadka (862), Zenta (758) és Óbecse (726) városokból került ki. 

 
Beadott 

pályázatok 

száma 

Támogatott 

projektek 

száma 

Megítélt támogatás (RSD) 
A projektek összértéke 

(RSD)  

Nagyléptékű fejlesztések 36 23 4 109 668 436,52 RSD 10 317 320 051,80 RSD 

Közepes léptékű fejlesztések 226 200 2 856 312 661,51 RSD 7 945 502 217,26 RSD 

Falusi ház vásárlása 1228 1110 1 309 919 641,20 RSD 1 650 069 653,77 RSD 

Méhésztelepek kialakítása 65 49 52 994 346,00 RSD 78 185 348,20 RSD 

Cégek eszközbeszerzése és 

szabványosítás 
2277 1947 1 803 054 250,15 RSD 2 758 439 130,82 RSD 

Kezdő vállalkozások támogatása 912 667 567 218 037,77 RSD  622 127 010,44 RSD 

Turisztikai projektek 199 138 646 063 636,76 RSD 1 854 280 459,05 RSD 

Kisértékű mezőgazdasági 

fejlesztések 
9632 8971 8 050 895 348,39 RSD 12 231 499 687,49 RSD 

Földvásárlás 1121 1058 1 536 488 384,09 RSD 6 219 103 367,72 RSD 

Összesen: 15696 14163 20 932 614 742,39 RSD 43 676 526 926,55 RSD 

1. táblázat: A támogatott projektek száma és értéke 

A 2020-as évben a Prosperitati Alapítvány tovább folytatta a megkezdett munkát, mely kapcsán fontos 
kiemelni, hogy bár a 2020-év az előzőektől igencsak eltérő élethelyzeteket, gazdasági helyzetet teremtett a COVID-
19 világjárvány megjelenése miatt, az Alapítvány így is sikeresen tudta folytatni a munkáját, támogatva ezzel a 
vajdasági magyarságot, a vajdasági gazdasági élet megmaradását és fellendítését ebben a nehéz helyzetben, segítve 
ezzel egész Szerbia gazdaságát is.  



 

 

Bár az Alapítvány működésében sok változás történt – mint a megváltozott ügyfélfogadási rend, a 
dokumentumok átadási módjának, valamint a szerződéskötés módjának megváltozása – mégis elmondható, hogy 
sikeres évet zárt a Prosperitati Alapítvány. A folyamatban lévő projektek mellett új pályázati felhívások is 
megjelentek, valamint a 2019-es évben újdonságként elindított programok is folytatódtak, mint a gazdaképzés, a 
Vállalkozz Vajdaság elnevezésű program, illetve a mentorprogram is. 

A falusi házak vásárlását célzó pályázati kiírás kiemelt jelentőséggel bír a Prosperitati Alapítvány kiírásai 
között, hisz ezzel lehetőséget teremt az Alapítvány a vajdasági magyar fiataloknak az otthonteremtésre, a családi 
fészek kialakítására, biztosítva ezzel a szülőföldön maradást és boldogulást. A falusi házak vásárlását célzó 
pályázati kiírást eddig összesen 5 alkalommal jelentette meg az Alapítvány, ami azt jelenti, hogy az Alapítvány 
fennállása óta minden évben kiírásra került. A 2016-tól 2019-ig tartó periódusban összesen 942 házvásárlásra 
irányuló pályázat érkezett be, melyből 848 támogatott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás ebben a 
periódusban közel 1 milliárd dinár, azaz megközelítőleg 2,6 milliárd forint.   

A 2020-as év folyamán megjelentetett házvásárlási pályázatra összesen 286 pályázatot nyújtottak be, 
melyek közül 262 támogatott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás 311 356 648,50 RSD, azaz   946 524 
211,00 HUF. A projektek összértéke 401 507 910,27 RSD, azaz 1 220 584 047,00 HUF. 

Ez azt jelenti, hogy összességében a Prosperitati Alapítvány fennállása óta 1110 házvásárlási pályázat 
került/kerül támogatásra. 

A falusi házak vásárlását támogató nyertes pályázatok területi megoszlása a következőképp alakul: 

Község 
Nyertes pályázatok 

száma 2016 

Nyertes 
pályázatok száma 

2017 

Nyertes pályázatok 
száma 2018 

Nyertes pályázatok 
száma 2019 

Nyertes pályázatok 
száma 2020 

 

Ada (Község) 8 22 6 21 28 
 

Antalfalva (Község) 3 2 1 2 5 
 

Apatin (Község) 0 2 1 2 2 
 

Begaszentgyörgy (Község) 1 3 6 4 3 
 

Csóka (Község) 4 6 8 8 5 
 

Hódság (Község) 0 1 0 0 1 
 

Kevevára (Község) 0 2 0 1 1 
 

Kishegyes (Község) 6 20 10 17 10 
 

Kúla (Község) 1 3 2 5 0 
 

Magyarcsernye (Község) 0 3 1 0 2 
 

Magyarkanizsa (Község) 13 55 37 37 26 
 

Nagybecskerek (Község) 2 8 7 5 4 
 

Nagykikinda (Község) 1 1 2 3 0 
 

Óbecse (Község) 4 31 29 33 36 
 

Pancsova (Község) 0 1 0 0 1 
 

Szabadka (Község) 12 31 25 20 30 
 

Szécsány (Község) 1 2 0 0 0 
 

Szenttamás (Község) 0 4 4 7 6 
 

Temerin (Község) 2 3 5 6 2 
 

Topolya (Község) 18 51 28 40 50 
 



 

 

Törökbecse (Község) 1 3 1 2 2 
 

Törökkanizsa (Község) 1 7 5 3 5 
 

Ürög (község) 1 0 0 0 0 
 

Verbász (Község) 0 1 0 0 1 
 

Zenta (Község) 4 20 24 19 30 
 

Zichyfalva (Község) 0 0 1 0 1 
 

Zombor (Község) 8 13 12 12 11 
 

Összesen: 91 295 215 247 262 1110 

2. táblázat: Nyertes pályázatok száma községenként a falusi házak vásárlását támogató kiírások kapcsán 

Legtöbb nyertes pályázat a falusi házak vásárlásának támogatására kiírt pályázatokra Óbecséről (83), 
Topolyáról (69), Zentáról (67), Adáról (58), Magyarkanizsáról (53) és Bácskossuthfalváról (53) érkezett be. 

A falusi házak vásárlását támogató projektek mellet a másik kiemelt jelentőségű pályázati kategória a 
kezdő vállalkozók támogatására kiírt pályázat. E pályázati kiírásra a Prosperitati Alapítvány fennállása óta összesen 
912 pályázat érkezett be, 4 pályázati kiírás kapcsán. Ezek közül támogatott összesen 667 projekt. 

A 2020-as évben a Prosperitati Alapítvány megjelentette a kezdő vállalkozók támogatására irányuló 
pályázati felhívásait, egyrészről a külföldről hazatelepült kezdő vállalkozók támogatására, másrészről pedig a 
vajdasági pályakezdő munkanélküliek, illetve frissen bejegyzett vállalkozások támogatására. A két pályázati kiírásra 
összesen 420 pályázat érkezett be, melyek közül az első komponens, azaz a képzés megkezdésére 396 pályázó volt 
jogosult. A képzést végül 372 pályázó fejezte be sikeresen, akik közül 339 adta át a második komponensre, azaz a 
vissza nem térítendő támogatásra vonatkozó pályázati dokumentációt. A kezdő vállalkozók, illetve a külföldről 
hazatelepült kezdő vállalkozók támogatására kiírt pályázati felhívás kapcsán, a képzés befejezése, illetve a 
pályázat második komponensének benyújtása után vissza nem térítendő támogatásban részesül, tehát támogatott 
323 (318+5). A megítélt vissza nem térítendő támogatás 308 021 156,67 RSD (303 301 176,67 RSD + 4 719 980,00 
RSD), azaz 936 384 315 HUF (922 035 576,00 HUF + 14 348 739 HUF). A projektek összértéke 347 012 957,00 RSD, 
azaz 1 054 919 387,53 HUF (340 800 172,20 RSD / 1 036 032 522,00 HUF + 6 212 784,80 RSD / 18 886 865,00 HUF) 

Ha a megnyitott új vállalkozásokat tekintjük az elmúlt közel 5 évre visszamenőleg, igen változatos a paletta, 
ami az iparágakat illeti.  

S.sz. 
Iparág 

Tevékenység 2016 2018 2020 
Teljes 

program 

1 

Egészségügy 

Fogászat 1 3 1 5 

Optikus 1 0 0 1 

Egyéb humán egészégügyi tevékenység 1 1 2 4 

2 

Egyéb termékek gyártása 

Ékszer gyártás 1 2 1 4 

Műanyag termékek gyártása 0 2 3 5 

Hangszergyártás 0 1 2 3 

Kerámia és dísztárgyak gyártása 0 3 4 7 

Kőfaragó 2 0 0 2 

Egyéb 0 4 6 10 

3 

Élelmiszeripar 
Pékáru előállítása 1 2 5 8 

Cukrászat 1 3 1 5 



 

 

Húsfeldolgozás 0 4 4 8 

Tejtermékek előállítása 0 1 1 2 

Szeszesital lepárlás 0 2 0 2 

Bor- és sörkészítés 0 2 2 4 

Gyümölcs- és zöldség feldolgozás 2 1 1 4 

Egyéb élelmiszerek gyártása 2 2 5 9 

4 

Építőipar 

Kűműves (építési munkálatok) 6 11 8 25 

Ács 0 1 1 2 

Szobafestő, mázoló és üvegező 2 5 4 11 

Vízvezeték-, szenyvíz-, hűtés- és fűtésszerelő 1 5 4 10 

Villanyszerelő 0 6 6 12 

Padló- és falburkolók 0 0 7 7 

Építési terület előkészítése 0 0 5 5 

5 

Faipar 
Bútorgyártás 0 4 8 12 

Egyéb fából készült termékek 2 8 12 22 

6 

Fémipar 

Gépi fémmegmunkálás 2 12 15 29 

Fémszerkezetek gyártása 1 1 5 7 

Mezőgazdasági eszközök gyártása 3 1 1 5 

7 

Gépjárművek 
karbantartása 

Gépjárművek karbantartása 7 24 31 62 

8 

Kereskedelem 

Élelmiszerbolt 1 3 3 7 

Virágüzlet 0 1 3 4 

Vegyeskereskedés 0 4 0 4 

Kereskedelem postai vagy internetes úton 1 1 5 7 

Egyéb kereskedelem 3 7 1 11 

9 

Mezőgazdaság 

Növénytermesztés 1 2 6 9 

Állattenyésztés 1 0 0 1 

Haltenyésztés 1 2 1 4 

10 
Szállítmányozás 

Közúti teherforgalom 1 5 8 14 

11 
Szépségipar 

Fodrászat és kozmetikus 6 21 33 60 

12 

Szolgáltatások 

Fényképészet 2 14 14 30 

Nyomtatás 2 6 9 17 

Takarító, tisztító szolgáltatások 3 4 5 12 

Mérnöki- és tervezői szolgáltatások 2 8 4 14 

Számviteli-, könyvelői- és tanácsadói szolgáltatások 6 6 3 15 

Számítógépes programozás 4 5 3 12 

Fitness és sport tevékenységek 1 3 9 13 

Elektromos- és háztartásigépek javítása 5 0 7 12 



 

 

Oktatás és művészeti tevékenységek 2 3 4 9 

Reklámügynökség 1 1 3 5 

Egyéb szolgáltatás 6 13 22 41 

13 

Textil- és bőripar 

Textiláru és egyéb ruházat gyártása 1 9 7 17 

Textiláru gyártása kivéve a ruházatot 0 1 1 2 

Kötött áru gyártása 0 1 0 1 

Táskák, övek gyártása 1 0 2 3 

14 
Vendéglátóipar 

Éttermi és mozgó vendéglátás, ketering 6 14 17 37 

15 

Zöldterület karbantartás 

Zöldterület karbantartás 1 5 8 14 

 
 

    667 

3. táblázat: A kezdő vállalkozók számára kiírt pályázatok kapcsán létrejött új vállalkozások megoszlása iparágak szerint 

Legtöbb új vállalkozás a gépjárművek karbantartására, valamint a szépségiparra szakosodott, de szép 
számmal megtalálhatóak a zöldterület karbantartással, a fa- és fémmegmunkálással, valamint a vendéglátással 
foglalkozó vállalkozások is. 

A Prosperitati Alapítvány támogatásával a 2016-os és a 2018-as évben összesen 321 kezdő vállalkozás indult 
el, melyekből a mai napig aktívan végzi a tevékenységét 292. Ez azt jelenti, hogy a megnyitott vállalkozások 91%-a 
működik a Gazdasági Nyilvántartási Ügynökség (APR) adatbázisa szerint.  

A 2016-os évben összesen 83 vállalkozás indult el az Alapítvány támogatásával, melyből 65 jelenleg is aktív, 
18 inaktív. Ez azt jelenti, hogy a megnyitott vállalkozások 78%-a sikeresen működik a mai napig. 

A 2018-as évben további 238 vállalkozás indult el az Alapítvány támogatásával, melyből 227 jelenleg is aktív, 
11 inaktív. Tehát a megnyitott vállalkozások 95%-a sikeresen működik a mai napig. 

Az eddigiek mellett 2020-ban megjelentetett az Alapítvány egy új kisértékű pályázati kiírást is, olyat, 
amilyen eddig még soha nem volt. Ez nem más, mint az I-02 jelzésű pályázati kiírás, mely méhésztelepek létesítését 
hivatott támogatni. A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása méhésztelepek, azaz a méhészeti 
tevékenység végzéséhez szükséges ingatlan, a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar vásárlásához. A 
pályázati kiírásra összesen 65 pályázat érkezett be, melyből 49 támogatott. A megítélt vissza nem térítendő 
támogatás összesen 52 994 346,00 RSD, azaz 161 102 813,00 HUF. A projektek összértéke 78 185 348,20 RSD, azaz 
237 683 460,00 HUF. 

 A 2019-es év végén kiírásra került három pályázati felhívás, melyek kapcsán a döntés a 2020-as évben 
született meg. Ezek: 1. kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági beruházások támogatása, 2. 
turisztikai szálláshelyek fejlesztése és létesítése, 3. vajdasági magyar vállalkozások belgrádi turisztikai 
fejlesztései. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege 6 milliárd forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD). 

A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű gazdasági beruházások támogatását célzó kiírásra 
összesen 41 pályázat érkezett be melyből 34 támogatott. A megítélt, vissza nem térítendő támogatás összege 1 
277 113 580,12 RSD, azaz 3 920 738 691,00 HUF. A projektek megvalósulásával 1734 munkahely kerül megőrzésre, 
illetve a pályázatban előlátott vállalások alapján további 154 új munkahely jön létre. A projektek összértéke 3 412 
291 238,16 RSD, azaz 10 475 734 101,00 HUF. 

A turisztikai szálláshelyek fejlesztésére és létesítésére kiírt pályázat keretében 16 pályázat érkezett be, 
melyből 10 támogatott. A megítélt vissza nem térítendő támogatás 408 708 433,31 RSD, azaz 1 242 473 637,00 



 

 

HUF. A projektek összértéke 1 427 462 726,11 RSD, azaz 4 339 486 686,00 HUF. A projektek megvalósulásával 103 
munkahely kerül megőrzésre, illetve a pályázatban előlátott vállalások alapján további 75 új munkahely jön létre. 

A vajdasági magyar vállalkozások belgrádi turisztikai fejlesztéseit célzó kiírásra 1 pályázat érkezett be, 
mely támogatott. A projekt tárgya egy kongresszusi központ kiépítése és üzemeltetése Belgrádban a „Beton hala” 
objektumában. A projekt megvalósulásával 39 új munkahely jön létre. A megítélt vissza nem térítendő támogatás 
értéke 89 120 244,98 RSD, azaz 273 599 152,00 HUF. A projekt összértéke 223 249 915,41 RSD, azaz 685 377 
240,00 HUF.  

A 2020-as év végén kiírásra került további 3 pályázati felhívás különböző közepes- és nagyléptékű projektek 

megvalósításának támogatására.  Ezek: 1. vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacra jutási 

lehetőségeinek támogatása, 2. kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű szolgáltatóipari fejlesztések 

támogatása, 3. kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztések támogatása. 

 A vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacra jutási lehetőségeinek támogatására kiírt 

pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági magyar vállalkozások számára a szolgáltatásaik 

és termékeik szerbiai piacon való megjelenésének és terjeszkedésének elősegítése ingatlan vásárlás és fejlesztés, 

logisztikai szolgáltatások nyújtása, a technológiai felszereltségi szintjük, kapacitásaik és piaci részvételük növelése 

céljából. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 3.000.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD). 

A pályázat beadási határideje 2021. január 15 -2021. január 29. 

A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű szolgáltatóipari fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági magyar vállalkozások számára a szolgáltatásaik 

minőségének és/vagy elérhetőségének javítása, innováció bevezetése vagy a technológiai felszereltségi szintjük és 

kapacitásaik növelése céljából. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 3.000.000.000,00 forintnak (HUF) 

megfelelő dinár (RSD). A pályázat beadási határideje 2021. március 1 – 2021. március 31. 

A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági magyar vállalkozások számára a mezőgazdasági 

feldolgozó- és tároló kapacitásuk, agráripari innováció bevezetése vagy a technológiai felszereltségi szintjük és 

termelési kapacitásaik növelése céljából. A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 3.000.000.000,00 

forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD). A pályázat beadási határideje 2021. március 1 – 2021. március 31.  

A 2020-as évben kiírásra került továbbá a mezőgazdasági földek vásárlását támogató pályázati felhívás is 
az Alapítvány fennállása óta immár negyedik alkalommal, mely kapcsán 462 pályázat érkezett be. A beérkezett 
pályázatok kapcsán 418 projekt támogatott, valamit további 37 projekt forrás függvényében támogatott.  A 
megítélt támogatás összesen 789 167 117,09 RSD, azaz 2 406 959 751,00 HUF. A projektek összértéke 3 019 508 
203,70 RSD, azaz 9 209 500 189,00 HUF. A mezőgazdasági földvásárlást támogató kiírások kapcsán eddig összesen 
2582 ha 69 ár 78 m2 földterület került megvásárlásra. 

A 2020-as évben folyamatban lévő projektek kapcsán az V. és VI. pályázati körben támogatott és 
megvalósított projektek záró elszámolása elfogadásra került 2020. december 22-én. Az V. és VI. körben kiírt 9 
pályázati kiírás kapcsán a támogatott 3718 projektből végül 3597 projekt került megvalósításra és elszámolásra, 
mely elszámolások támogatási összege 4 308 697 010,66 RSD, azaz 11 743 129 200,00 HUF. 

A VII. pályázati körben kiírt kategóriák kapcsán 8 kategória nyertes projektjeinek elszámolása szintén 
átadásra került a Támogató felé a 2020-as év végén, mely ezidáig még nem került elfogadásra. Az említett 8 
kategória kapcsán a nyertes projektek összköltsége 3 718 484 513,90 RSD, azaz 10 560 496 019,00 HUF, melyből a 



 

 

megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 2 651 195 143,00 RSD, azaz 7 529 394 211,00 HUF. A 
fennmaradt 2 kategória – a kezdő turisztikai vállalkozók támogatására, valamint mezőgazdasági föld vásárlására 
kiírt kategóriák - elszámolása folyamatban van. 

Folyamatban lévő pályázati kiírás az idegenvezetői képesítés megszerzéséhez kapcsolódó költségek 
támogatására kiírt pályázat, melynek célja a szerbiai Kereskedelmi, Turisztikai és Távközlési Minisztérium által 
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 dinár (RSD) (több, mint 4000 euró). A kiírásra összesen 5 pályázat érkezett 
be, melyek kapcsán a döntés előkészítése folyamata zajlott a 2020-as évben. A projektek kapcsán a döntés még 
nem került kihirdetésre. 

A 2019-es évtől a képzések területén is újszerű, a Kárpát-medencében egyedülálló lehetőséget kínál a 
Prosperitati Alapítvány a vajdasági magyar közösség, a bejegyzett mezőgazdasági termelők számára, mely képzések 
a 2020-as évben is sikerrel folytatódtak. 

Az integrációs folyamatok segítése céljából, a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programban résztvevő 
integrátorok bevonásával a Prosperitati Alapítvány online gazdaképzési tanfolyamot indított el, melyet 
akkreditáltak. Az online gazdaképzést a zentai Pro Scientia Naturae Alapítvány valósította meg. A képzést csaknem 
300 gazda végezte el, akik közül a legidősebb hallgató 83, míg a legfiatalabb 19 éves volt. 5 modul közül lehetett 
választani. A bejelentkezett gazdák 76 százaléka elvégezte az általa kiválasztott egy vagy több kurzust, így a 2020-
as évben közel 700 tanúsítvány került kiosztásra. 

A Prosperitati Alapítvány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával, 
együttműködve a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével a Kárpát-medencében egyedülálló mentorprogramot 
indított útjára a Design Terminal szakmai felügyeletével, amelynek célja egy vajdasági vállalkozói mentorhálózat 
kialakítása.  A programot 25 mentor és 55 mentorált teljesítette sikeresen. 2020. február 19-én díjkiosztó gálával 
fejeződött a Prosperitati Alapítvány 2019-ben megkezdett mentorprogramjának első ciklusa. A rendezvényen hat 
díjat osztottak ki a program résztvevői között: a legelhivatottabb mentor, a legkitartóbb mentor, a legkitartóbb 
mentorált, a legszorgalmasabb mentorált, a legösszetartóbb csapat és a közösség lelke díj is kiosztásra került. 

2020. augusztusában elindult a Vállalkozz Vajdaság elnevezésű online vállalkozásfejlesztési program, mely 
vajdasági magyar egyéni-, mikro- és kisvállalkozások fejlesztése céljából jött létre. A képzési platformot, vajdasági 
szakemberek bevonásával, a Pro Scientia Naturae Alapítvány dolgozta ki. A program bárki számára elérhető, 
ugyanakkor a járványhelyzetre való tekintettel a 394 kezdő vállalkozó online képzésének és vizsgáztatásának az 
alapját is képezte a 2020-as évben. 

Összességében elmondható, hogy a Prosperitati Alapítvány fennállása óta, a pályázati kiírások 
eredményeképpen eddig 1110 családi ház került megvásárlásra, továbbá több, mint 5000 ha termőföld. Továbbá 
ezidáig hozzávetőlegesen 1900 vajdasági vállalkozás vásárolt magának gépet és eszközt, több, mint 1000 
alkalommal támogatta az Alapítvány az anyaállomány vásárlását. 114 öntözési projektet támogatott az 
Alapítvány, közel 400 támogatott projekt kapcsán fejlesztették a zárt rendszerű és szántóföldi 
növénytermesztést, közel 400 új vállalkozás indult el és fejlődött, több, mint 390 gyümölcsös fejlesztése, 21 
szabvány bevezetése és 72 turisztikai projekt valósult meg. A több, mint 6800 mezőgazdasági fejlesztést (gép 
vásárlását) támogató projekt kapcsán több, közel 10 000 mezőgazdasági gép és kapcsolható eszköz került 
beszerzésre. 

A korábban megvalósított közepes léptékű fejlesztések kapcsán a támogatási szerződésekben vállalt 550 
új munkahely megnyitásra és megtartásra került. Ezen cégek pályázáskor összesen 1581 személyt foglalkoztattak 
meghatározatlan idejű munkaviszonyban, ami a szerződéskötés idejére 1653-ra nőtt. 2020-ra összesen 2059 



 

 

személyt foglalkoztattak meghatározatlan idejű munkaviszonyban. Az átlagfizetések is növekedtek ezeknél a 
cégeknél, hiszen pályázáskor átlagosan 38.612,00 RSD volt az átlagfizetés, ami 8.583,00 RSD-vel nőtt, azaz 
jelenleg 47.195,00 RSD.  

A korábban megvalósított nagyléptékű beruházások kapcsán összesen 720 új munkahely megnyitását 
vállalták a pályázók a 2019. év végéig, valamint, hogy közel 4000 mezőgazdasági termelőtől vásárolják fel 
terményeiket integrációs együttműködés keretében. A 23 pályázónak a pályázáskor összesen 2071 
foglalkoztatottja volt meghatározatlan idejű munkaviszonyban, szerződéskötéskor 2153, a 2019-es év végéig pedig 
ez a szám a szerződésben vállalt új munkahelyek megnyitásával 2791-re nőtt. A 2020-as évben összességében 2858 
foglalkoztatottjuk volt a pályázó cégeknek, ami azt jelenti, hogy átlagosan 3 fővel többet alkalmaztak, mint amennyit 
a szerződés szerint vállaltak. A nagyléptékű fejlesztéseknek köszönhetően az adott cégekben nőtt az átlagfizetés 
11.560,00 dinárral, ami jelenleg átlagosan 50.285,00 dináros átlagfizetést jelent a korábbi 38.725,00 helyett.  

A közel 4000 mezőgazdasági termelővel való integrációs együttműködés a 2020-as évben is folytatódott, 

valamint az elkövetkező években is folytatódni fog.  

A közepes- és nagyléptékű projektek kapcsán a szerződésben vállalt megnyitandó új munkahelyek 

számához viszonyítva eddig közel 180-nal több új munkahely került megnyitásra, mint a kötelezően vállalt. 

A fentieket figyelembevéve a Prosperitati Alapítvány a 2020-as év folyamán bebizonyította, hogy a 

rendkívüli helyzet sem gátolja meg abban, hogy újabb és újabb pályázati kiírásokat jelentessen meg és vissza nem 

térítendő támogatás formájában elősegítse a gazdaságfejlesztési projektek sikeres megvalósítását. 

 

 

Szabadka, 2021. 01. 23. 

Juhász Bálint, ügyvezető 


