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PÁLYÁZATOK ÉS EREDMÉNYEK 

A Vajdasági Magyar Szövetség kezdeményezésére kidolgozott Vajdasági Magyar 
Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája és Akcióterve alapján Magyarország 
Kormányának támogatásával 2016-ban életre hívott Vajdasági Gazdaságfejlesztési Program 
jelenleg a legnagyobb határon túli gazdaságfejlesztési program, amely úttörő a külhoni 
gazdaságfejlesztési programok megvalósítása terén, mintaként szolgál a hasonló külhoni 
programok megvalósításához.  A program helyszíni megvalósítását 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 15 874 pályázat 
érkezett be, melyből 14 272 támogatott. Összeadva a kis-, közepes- és nagyértékű projektek 
számadatait, a projektek összértéke eddig több, mint 118 milliárd forint (40 milliárd dinár, 
371 millió euró). A megítélt vissza nem térítendő támogatás értéke közel 60 milliárd forint 
(21 milliárd dinár, 178 millió euró). A program kiemelt eredményei között vezetjük 5 374 ha 
termőföld megvásárlását, 1 111 új otthon megteremtését és 669 új vállalkozás elindítását is, 
amellett, hogy több mint 2 000 vállalkozás és 5 600 mezőgazdasági termelő fejlődéséhez 
járult hozzá az Alapítvány, amelyek együttesen mintegy 12 500 munkavállaló megélhetését 
biztosítják. 

Pályázati típusa 
Nyertes 

pályázók 
(db) 

Támogatás 
(Mrd Ft) 

Beruházás 
(Mrd Ft) 

Támogatás 
(Mrd Din) 

Beruházás 
(Mrd Din) 

Közepes- és nagyléptékű 
fejlesztések (mezőgazdaság, ipar, 
turizmus) 333 20,71 53,69 7,65 16,43 
Falusi ház és ingatlan vásárlása 1 163 3,85 4,71 1,37 1,7 
Földvásárlás 1 058 4,71 17,53 1,54 6,2 
Kisérétkű vállalkozásfejlesztés és 
kezdő vállalkozások támogatása 2 616 6,5 9,14 2,37 3,36 
Kisértékű turisztikai projektek 131 0,41 0,51 0,15 0,18 
Kisértékű mezőgazdasági 
fejlesztések 8 971 21,53 32,68 8,05 12,2 
Összesen: 14 272 57,71 118,26 21,13 40,07 
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A 2021-es évben Prosperitati Alapítvány ugyan nem írt ki új pályázatokat, de ettől 
függetlenül a korábbi projektek megvalósításával és fenntartásával szép eredményeket értek 
el a pályázók. A 2021-es év során kihirdetésre kerültek a 2020-as év végén kiírt pályázatok 
eredményei. A Prosperitati Alapítvány a 2020-as év folyamán bebizonyította, hogy a 
kialakult rendkívüli helyzet sem gátolja meg abban, hogy újabb és újabb pályázati kiírásokat 
jelentessen meg. Ilyen kiírások voltak a következők, melyek kapcsán a 2021-es évben 
kihirdetésre kerültek az eredmények: 

a. idegenvezetői képesítés megszerzéséhez kapcsolódó költségek támogatása, 
b. kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztések 

támogatása, 
c. kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű szolgáltatóipari fejlesztések 

támogatása, 
d. a vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacra jutási 

lehetőségeinek támogatása; 

Az idegenvezetői képesítés megszerzéséhez kapcsolódó költségek támogatására kiírt 
pályázatra 5 pályázat érkezett be, melyből 4 támogatott. A megítélt vissza nem térítendő 
támogatás összege 167 862,28 RSD / 523 729,00 HUF. A támogatás intenzitása minden 
esetben 100%, így a projektek összköltsége megegyezik a megítélt támogatás összegével.  

A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű mezőgazdasági fejlesztések 
támogatására kiírt pályázatra (H-05/2020-II) összesen 80 pályázat érkezett be, melyből 53 
bizonyult alkalmasnak a támogatásra. A pályázati kiírás kapcsán az eredmény 2021.12.23-
án került meghirdetésre, melynek értelmében 53 projekt forrás függvényében támogatott.  
A támogatott projektek összértéke 11 270 833 142,84 RSD / 35 164 999 405,66 HUF, míg a 
megítélt vissza nem térítendő támogatás összege 5 064 376 653,25 RSD / 15 800 855 161,00 
HUF.  

A kiemelt jelentőségű, közepes- és nagyléptékű szolgáltatóipari fejlesztések 
támogatására kiírt projekt (H-06/2020-II) kapcsán 70 pályázat érkezett be, melyből 45 
bizonyult alkalmasnak a támogatásra. A pályázati kiírás kapcsán az eredmények 2021.12.23-
án kerültek meghirdetésre. A 45 forrás függvényében támogatott projekt kapcsán a megítélt 
vissza nem térítendő támogatás összege 2 259 325 530,82 RSD / 7 049 095 657,00 HUF, a 
projektek összköltsége pedig összesen 5 656 584 624,36 RSD / 17 648 544 034,00 HUF.  
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A vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacra jutási 
lehetőségeinek támogatására kiírt projekt kapcsán 1 projekt érkezett be, mely forrás 
függvényében támogatott a 2021.12.23-án meghirdetett döntés értelmében.  A projekt 
összértéke 1 763 629 060,74 RSD / 5 502 366 864,00 HUF, míg a megítélt vissza nem 
térítendő támogatás összege 1 058 177 436,44 RSD / 3 301 513 602,00 HUF.  

A négy kiírás kapcsán összesen 103 projekt nyert támogatást, mely projektek 
megvalósulásával összesen 423 új munkahely jön létre.  

ÚJ MUNKAHELYEK 

A korábban megvalósított közepes- és nagyléptékű projektek kapcsán a pályázók a 
támogatási szerződésekben összesen közel 1300 új munkahely megnyitását vállalták, 
továbbá, hogy az újonnan alkalmazott munkások bérezése meghaladja az adott községben 
kimutatott átlagbér 70%-át.  

A 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. 2021-re 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 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 2021-es évben ez a 
munkáslétszám megtartásra került. 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 2021-as 
évben is folytatódott, valamint az elkövetkező években is folytatódni fog.  



 
 
 
 

Beszámoló a Prosperitati Alapítvány 2021-es évi tevékenységéről 

 

5 

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. 

 

KÉPZÉSEK, MENTORPROGRAM 

A 2019-es évtől a képzések területén is újszerű, a Kárpát-medencében egyedülálló 
lehetőségeket kínál a Prosperitati Alapítvány a vajdasági magyar közösség, a bejegyzett 
mezőgazdasági termelők és vállalkozók számára. Ilyen képzés volt az integrációs folyamatok 
segítése céljából, a Vajdasági Gazdaságfejlesztési Programban résztvevő integrátorok 
bevonásával az Online gazdaképzési tanfolyam, valamint a Vállalkozz Vajdaság elnevezésű 
online vállalkozásfejlesztési program.  A 2021-es évben két program valósult meg a 
Prosperitati Alapítvány szervezésében: 

• Az „Előttem az Utódom” Prosperitati Alapítvány szervezésében megvalósult 
online tréningprogram, melynek célja, hogy segítse a családi vállalkozások 
generációváltási folyamatait. A program 2021.05.20. és 2021.07.14. között 
valósult meg.  A tréningprogram a nagyszámú érdeklődés miatt két 
párhuzamos szekcióban zajlott, ahol a közepes- és nagyvállalkozók és utódaik 
képzése valósult meg, az egyéni vállalkozók számára pedig a program egy 
egyalkalmas webináriumot biztosított, ahol bővíthették ismereteiket a 
témában. A programra 44 cég adta be a jelentkezését. A Magyar Kormány, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásának 
köszönhetően a képzési program hat alkalomból állt, amire a részvétel 
ingyenes volt.  

• A Mentorprogram a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
támogatásával, a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületével és a Design 
Terminallal együtt került megszerzésre, melynek célja egy vajdasági 
vállalkozói mentorhálózat kialakítása. A programban egyrészről olyan 
vajdasági nagyvállalkozók vettek részt mentorjelöltként, akik sikerrel 
pályáztak a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának 
támogatásaira. Másrészről a program résztvevői olyan kezdő, fejlődő 
vállalkozók voltak, akik szintén a gazdaságfejlesztési program 
kedvezményezettjei vagy a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületének tagjai. 
A Mentorprogram keretében a tapasztalatot és üzleti sikereket maguk mögött 
tudó vajdasági nagyvállalkozók, a program mentorjelöltjei, megszerezték vagy 
fejlesztették azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a tudás 
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és a tapasztalat megosztásával segítsék a kezdő vállalkozásokat, azaz a 
program mentoráltjait. A 2019-es sikereket látva, a Mentorprogram 2. 
évadjának elindítását megelőzően egy igényfelmérés került kiküldésre a helyi 
vállalkozók részére a képzéssorozatot illetően. A kérdőívet több mint 90 
kezdő-, közepes- és nagyvállalkozás képviselői töltötték ki. Figyelembevéve az 
igényeket kialakult a Mentorporgram 2. évadjának programja. A 
nyitórendezvény 2021. december 15-én került megrendezésre. Ezt követően 
2022. januárjában volt két szakmai alkalom, egy online és egy offline. 
Februárban egy online, majd március 1-én kerül megszervezésre a program 
zárórendezvénye. A programra 27 vállalkozó jelentkezett mentornak és 60 
vállalkozó mentoráltnak. 
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