A Prosperitati Alapítvány 2018. évi munkajelentése
A Prosperitati Alapítvány a 2018. évben folytatta a Magyarország Kormánya által rá bízott, a
Vajdasági Magyar Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájának megvalósításában
felmerülő feladatok ellátását.
Az Alapítvány továbbra is működteti a 9 területi és egy központi irodából álló
intézményrendszerét, mely által összesen 38 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.
A Prosperitati Alapítvány 2019-től kezdődően úttörő módon, a képzések területén is újszerű, a
Kárpát medencében 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 rendszert dolgoztunk
ki a 2018. év folyamán, a gazdaképzési tanfolyamok lebonyolítása céljából 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 2018. évben a Prosperitati Alapítvány megbízásából a Cesci Balkans-t (Central European Service
for Cross-Border Initiatives Balkans) bízta meg a turizmus fejlesztési stratégia és idegenforgalmi
portál kidolgozásával. A vajdasági terület- és gazdaságfejlesztési stratégiához kapcsolódóan az
idegenforgalmi stratégia és portál olyan fejlesztések megfogalmazását tartalmazza, amelyek
elősegítik a vajdasági magyar közösség területén (területein) a természeti és kulturális értékek
fenntartható idegenforgalmi hasznosítását, hozzájárulva így a helyi lakosság értékmegőrzéséhez,
jövedelemteremtéséhez és a lakóhelyén történő boldoguláshoz. A fejlesztések folyamán sor
kerülhet a különféle gazdasági ágazatok összekapcsolására, klaszterek kialakítására specifikus
idegenforgalmi ágazatok helyzetbe hozásához és fejlesztéséhez.
A vajdasági magyar közösséget érintő idegenforgalom fejlesztési stratégiája (a továbbiakban:
Turisztikai Stratégia) a Prosperitati Alapítvány megbízásából készült. Ez a stratégia szervesen
kapcsolódik a korábban említett Stratégiához és a benne felvázolt általános terület- és
gazdaságfejlesztési koncepcióhoz, a Stratégia tovább gondolásának is tekinthető és kiemelten
foglalkozik a turizmus ágazatával annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösség hasonló

sikerrel használja ki az ágazatban rejlő lehetőségeket, mint más ágazatok, elsősorban a
mezőgazdaság esetében.
Megfigyelhető, hogy az utóbbi időben egyre többen érdeklődnek az idegenforgalmi fejlesztések
által nyújtott lehetőségek iránt. A turisztikai ágazat fejlesztésére joggal van igény, hiszen a
Vajdaság magyarlakta területei rendelkeznek a fejlesztések alapját képező természeti, történelmi
és kulturális adottságokkal és lehetőségekkel. Több területen is, a mezőgazdaság mellett,
elsősorban a turizmus tud olyan lehetőséget nyújtani és megélhetést biztosítani, amely
nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a vajdasági magyarok a szülőföldjükön képzeljék el
jövőjüket.
A Stratégia által javasolt fejlesztéseket a térség földrajzi fekvése is indokolja, hiszen a Vajdaság
egy jelentős tranzittérség. Itt halad át több páneurópai közlekedési folyosó is, köztük a X. korridor
a teljes szerbiai szakaszon hamarosan elkészülő autópályával és az ugyancsak a közeljövőben
teljes felújításra kerülő Budapest–Belgrád vasútvonallal. A Vajdaság teljes egészét átszeli a VII.
korridor, a Duna, valamint a hozzá kapcsolódó Tisza folyó nemzetközi hajózási útvonalai, emellett
az EuroVelo 6-os kerékpárút, valamint számos más regionális út, amelyek összekötik a térséget a
környező országokkal és Szerbia középső és déli részeivel. Elmondható, hogy az utóbbi pár évben
egyre nagyobb érdeklődés övezi a Vajdaságot, mint európai régiót. Nyugat-Európa is kiemelten
foglalkozik vele és egyre több turista látogatja az eddig felfedezetlen térséget. A vajdasági
magyarság szemszögéből egy eddig még kihasználatlan lehetőségről beszélünk, amely a
közeljövőben mindenképpen nagy figyelmet érdemel. A vajdasági magyar közösséget érintő
idegenforgalom fejlesztési stratégiája alapul szolgál a turisztikai vonzerő leltárának
felbecsüléséhez, fenntartható idegenforgalmi hasznosításához és a megjelölt anyagi forrásokra
való pályázás lebonyolításához.
Turisztikai stratégia:
https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/a_vajdasagi_magyar_kozosseget_erinto_idegenf
orgalom_fejlesztesi_strategiaja_8.0-converted.pdf
Idegenforgalmi portál:
http://hellovojvodina.com/
I.

2016. és 2017. évi lezárt pályázati körök elszámolása

A Prosperitati Alapítvány 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 dinár támogatást jelent, azaz kb. 33-34 millió euró.
Az elszámolások számszerűsíthető adatai a következők:
Az I. pályázati kör összesített adatai:
Az első pályázati kör kiírására 2016. február 1-én került sor, mely keretében 10 pályázati
kategóriában adhatták be a pályázók projekttervezeteiket. Összesen 2404 pályázat került
beadásra, melyből 1910 támogatott. A megítélt támogatás 1.1 milliárd dinár, azaz 2.9 milliárd
forint.
Pályázati kiírás
K-01/2016-I
(Eszközbeszerzés)
K-02/2016-I
(Szabványok)
K-03/2016-I
(Turizmus)
I-01/2016-I
(Házvásárlás)
M-01/2016-I
(Fóliasátrak)
M-02/2016-I
(Tenyészállatok és méhek)
M-03/2016-I
(Jégvédelmi hálók)
M-04/2016-I
(Mezőgazdasági gépek)
M-05/2016-I
(Öntözés)
M-06/2016-I
(Többéves ültetvények)
Összesen:

Beadott
pályázatok
száma
540

Támogatott
projekt
417

RSD 289,807,176.00

400

RSD 275,767,269.00

16

13

RSD 4,162,013.00

11

RSD 3,711,613.00

29

24

RSD 43,306,595.00

23

RSD 40,382,850.02

101

91

RSD 97,565,650.00

78

RSD 88,145,000.00

64

59

RSD 25,426,895.00

57

RSD 24,819,414.08

172

127

RSD 70,119,041.00

120

RSD 66,986,865.00

6

6

RSD 3,389,524.00

6

RSD 3,389,524.00

1309

1029

RSD 545,254,923.00

1015

RSD 537,812,910.00

135

114

RSD 64,867,576.00

109

RSD 62,141,201.00

32

30

RSD 12,514,848.00

28

RSD 11,697,828.00

2404

1910

Megítélt támogatás összege

RSD 1,156,414,241.00

Kifizetett
projekt

1847

Kifizetett összeg

RSD 1,114,854,474.10

A II. pályázati kör összesített adatai:
A pályázatok második köre 2016. április 3-án került kiírásra, mely pályázatok az első kör
tapasztalataira épültek. A pályázati határidőben közel 600 pályázat került átadásra. 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. A kifizetések, illetve az elszámolások összege: 427,916,451.14 RSD.

Kiírás
K-04/2016-II
(Turizmus NGO)

Beadott
pályázatok
száma

Támogatott
projektek
száma

Megítélt támogatás
összege

Kifizetett projektek
száma
33

39

33

RSD 34,360,059.00

-

-

RSD 3,440,336.00

165

94

71

61

M-07/2016-II
(Hozzáadott érték)

115

106

M-08/2016-II
(Földvásárlás)

198

189

Összesen:

588

483

K-05/2016-II
(Start Up) képzés
K-05/2016-II
(Start Up)
eszközvásárlás
K-06/2016-II
(Kamattámogatás)

Kifizetett összeg
RSD 34,360,058.97
RSD 3,440,336.00

83

RSD 59,166,930.17

RSD 75,110,258.00

58

RSD 74,146,405.00

RSD 77,024,255.00

103

RSD 74,453,343.00

RSD 182,786,478.00

186

RSD 182,349,378.00

RSD 438,353,460.13

463

RSD 427,916,451.14

RSD 65,632,074.13

A III. pályázati kör összesített adatai
A III. pályázati kör, mely 2016. november 17-én került kiírásra, összesen 5 pályázati kiírást
tartalmazott, melyek közül a vissza nem térítendő kategóriában a pályázatok eredményei 2017.
március 21-én kerültek meghirdetésre. Összesen 3 800 pályázó került támogatásra, mely
támogatás összege 2 349 460 820 RSD. 2017. április 13-án nagy méretű szerződéskötésre került
sor, ahol a III. kör vissza nem térítendő támogatásban részesült pályázói aláírták a támogatási
szerződéseket. Ezt követően 2017. májusában megkezdődött a Többéves ültetvények és az
Eszközbeszerzés kategóriában nyertes pályázók kifizetése, majd június végéig a kifizetést be is
fejezte az Alapítvány. A Többéves ültetvények esetében a Mezőgazdasági Szakszolgálat elvégezte
az előzetes helyszíni ellenőrzéseket, melyeket majd a megvalósítás utáni helyszíni ellenőrzések
követtek. Június folyamán megkezdődött a Mezőgazdasági gépek kategóriában is a kifizetés.
2017 nyarán folytatódott a Mezőgazdasági gépek kifizetése, valamint megtörtént a Többéves
ültetvények és az Eszközbeszerzés kategóriában nyertes pályázók elszámoltatása. A
Mezőgazdasági gépek kategóriában nyertes pályázatok elszámolása is megkezdődött szeptember
elején.
Kiírás
K-01/2016-III
(Eszközbeszerzés)
M-04/2016-III
(Mezőgazdasági
gépek)
M-06/2016-III

Beadott
pályázatok
száma

Támogatott
projektek
száma

Megítélt támogatás
összege

Kifizetett projektek
száma
567

695

580

RSD 429,464,516.00

3219

3159

RSD 1,889,617,895.00

65

61

RSD 31,328,670.00

Kifizetett összeg
RSD 419,924,435.76

3135

RSD 1,888,096,595.00

51

RSD 26,898,745.00

(Többéves
ültetvények)
Összesen:

3979

3800

RSD 2,350,411,081.00

3753

RSD 2,334,919,775.76

Az első három kör vissza nem térítendő kategóriában kiírt pályázatainak elszámolását a
Támogató jóváhagyta.
II.

A folyamatba lévő pályázatok kezelése

A III. pályázati kör folyamatban lévő pályázatai
Nagyléptékű gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések
A nagyléptékű mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések elnevezésű kiírásra 36 pályázat érkezett
be, ebből 23 projekt felelt meg az Alapítványi és a banki szakmai értékelésnek, pénzügyi- és
kockázatelemzésnek (10 mezőgazdasági fejlesztés és 13 gazdaságfejlesztés). A projektek
összértéke meghaladja a 10 milliárd dinárt (25 Mrd HUF, 83 millió €), ebből a megítélt támogatás
összege 4,109,668,436.52 dinár (10,2 Mrd HUF, 35 millió euró), a vállalt önrész közel 2,6 milliárd
dinár (6.7 Mrd HUF, 21,7 millió EUR), a lehívásra kerülő hitel rész pedig 3,6 milliárd dinár (9.5 Mrd
HUF, 30 millió EUR).
A mezőgazdasági fejlesztések kategóriában a beérkezett 15 pályázat közül 10 támogatott. A
megítélt támogatás összege összesen 2.525.911.370,61 RSD (6.8 Mrd HUF, 20.8 millió €).
A gazdasági fejlesztések kategóriában a beadott 21 pályázatból 13 támogatott. A megítélt
támogatás összege összesen 1.583.757.065,91 RSD (4.3 Mrd HUF, 35.8 millió €)

#

Pályázó neve

A projekt
összköltsége
(RSD)

Megítélt
támogatás (RSD)

Megítélt
támogatás
(HUF)

1

Telek Paprika
Kft.

508,205,816.00

225,345,076.00

608,431,705

2

Gebi Kft.

1,116,000,000.00

502,200,000.00

1,355,940,000

3

Geneza Kft.

348,803,078.00

146,497,293.00

395,542,691

Pályázat tárgya
Leveles
fűszernövények és
fűszerpaprika
feldolgozására
szolgáló üzem
kapacitásának
bővítése
55.000t/ év
kapacitású napraforgó
feldolgozó kapacitás
és 51.312 t + 840 t
tároló kapacitás
kiépítése
Bio- és fűszernövény
feldolgozásához
szükséges 2342 m2
szűrító- és 19000 m2
tároló kapacitás
kiépítése

4

Tisacoop Kft.

348,720,415.90

156,924,187.00

423,695,305

5

Kontakt Kft.

242,874,513.00

109,293,531.00

295,092,534

6

Andex Kft.

1,116,000,000.00

502,200,000.00

1,355,940,000

7

Aretol kft.

983,246,169.70

442,460,776.37

1,194,644,096

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

#

Pályázó
neve

5,643,828,897.12

A projekt
összköltsége
(RSD)

2,525,911,370.61

Megitélt
támogatás (RSD)

6,819,960,700

Megitélt
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

Mézintegráció
kiépítése és
működétetése
Vajdaságban
Malomfejlesztés: 800t
feldolgozó és tároló
kapacitás kiépítése
Gyümölcs és zöldség
feldolgozó,
pálinkalepárló
kapacitás, valamint
7150 t kapacitású
hűtőház kiépítése
Zöldségfeldolgozó és
hűtőház kapacitás
növelése
Egységes üzemterület
kialakítása a
zöldségpalánta
termelésére, a zöldség
csomagolására,
átdolgozására,
tárolására
Olajrepce
feldolgozására
szolgáló tároló- és
feldolgozó kapacitás
fejlesztése
Sertésintegráció és
takarmánykeverő
kiépítése

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

4

Masterplast
YU Kft

830,800,000.00

290,780,000.00

785,106,000.00

6

Agrokons Kft

125,197,289.00

43,819,051.00

118,311,437.00

7

Sat Trakt Kft

822,870,000.00

288,004,500.00

777,612,150.00

338,300,190.16

117,642,889.52

317,635,801.00

5

Zupčanik Kft

72,451,975.00

25,358,191.55

68,467,117.00

8

EM
Commerce
Kft

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

Goodwill
Pharma Kft

118,660,603.48
493,451,758.00

35,719,222.36

96,441,900.00

9

12
13

Capriolo Kft

Skala Garden
Kft

213,329,780.00

74,665,423.00

172,708,116.00

1,583,757,065.91

201,596,642.00

466,311,913.00

4,276,144,074.00

Üvegszövet gyártó
kapacitás fejlesztése
Fogaskerék gyártó
telephely kiépítése
(kapacitás bővítés)
Siló gyártásához és
szereléséhez szükséges
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 projektek közül egy nem került a 2018-as évben 100%-ban kifizetésre. A többi projekt már a
megvalósítás, illetve az elszámolás fázisában tart.
A IV. pályázati kör folyamatban lévő pályázatai
Közepes léptékű gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések
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 gazdasági és mezőgazdasági fejlesztések kategóriákban a projektek
megvalósítása folyamatban van. Ezeknél a projekteknél két részben történhet a kifizetés, 98
pályázó teljes mértékben lehívta a támogatás összegét, ami 781,333,920.26 RSD
(2.070.534.888,69 HUF). 41 pályázó még egyáltalán nem hívta le a támogatás összegét. Ezen
projektek támogatási összegének összértéke 464,963,375.71 RSD (1.232.152.945,63 HUF). 26
pályázó a támogatási összeg első felét hívta le, melynek összértéke 151,096,101.50 RSD
(400.404.668,98 HUF).
A földvásárlási hitel kamattámogatására (M-08/2017-II) összesen 31 pályázat érkezett be
határidőn belül. A döntési értelmében mind a 31 projekt támogatott. 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, 380.000 €). A Támogatási Szerződések
megkötésére 2018.04.03-án került sor.
Az V. pályázati kör folyamatban lévő pályázatai
2018. február 22-én került meghirdetésre az ötödik pályázati kör, amely 8 pályázati kiírásból állt.
Öt pályázati kiírás a mezőgazdasági integrátoroknak beszállító kistermelőknek szólt, melyek:
gabona-, zöldség-, gyümölcs-, méz- és sertésintegráció. A helyi termékek gyártására és
forgalmazásának elősegítésére is kiírásra került egy – egy pályázat, valamint a kezdő vállalkozások
fejlesztésére is. A pályázati kiírások június 15-én zárultak le, összesen 3662 pályázat érkezett be.
A mezőgazdasági integrátoroknak beszállító kistermelőknek kiírt pályázatokon összesen 3286
pályázat érkezett be, melyből legtöbb a gabonaintegrációs kiírásra, összesen 2757.
Mézintegráció: 125. Sertésintegráció: 71. Gyümölcsintegráció: 88. Zöldségintegráció: 245. A helyi

termék kategóriában 40, míg a terméksarok kategóriában 9, kezdő vállalkozások támogatására
pedig 327.
A beérkezett 3662 projekt közül 3503 részesült pozitív elbírálásban. A Támogatási Szerződések
megkötésére 2018. október 26-án került sor. A pályázatok kifizetése folyamatban van.
Kiírás
K-08/2018-1
(Terméksarok)
MI-04-G/2018-I
(Gabona
MI-04-GY/2018-I
(Gyümölcs)
MI-04-M/2018-I
(Méz)
MI-04-S/2018-I
(Sertés)
MI-04-Z/2018-I
(Zöldség)
MK-07/2018-I
(Helyi termék)
K-05/2018-I
(Start up)
képzés
K-05/2018-I
(Start up)
eszközvásárlás
Összesen:

Beadott
pályázatok
száma

Támogatott
projektek
száma

Megítélt támogatás
összege

9

9

RSD 6,762,149.15

2757

2708

RSD 3,373,231,097.34

88

84

125

124

RSD 101,337,464.61

71

64

RSD 88,784,921.02

245

241

RSD 328,754,330.50

40

23

RSD 21,635,796.75

-

-

RSD 8,979,200.00

327

250

RSD 201,851,575.09

3662

3503

RSD 4,235,916,588.36

RSD 104,580,053.90

A VI. pályázati kör folyamatban lévő pályázatai
2018. július 24-én kiírásra került a I-01/2018- II referenciaszámú falusi házak vásárlását célzó
vissza nem térítendő támogatás nyújtására kiírt pályázat. A pályázat átadási határideje: 2018.
augusztus 10-től szeptember 10. A pályázati határidőn belül összesen 241 pályázat érkezett be.
A pályázatok elbírálása két ciklusban zajlott.
Az első elbírálási ciklusban összesen 182 támogatott pályázat volt, a megítélt támogatás összege
közel 216 millió dinár, azaz több, mint 582 millió forint. Eddig 180 támogatási szerződés került
megkötésre 2018.11.12-én.
A második elbírálási ciklusban további 33 pozitív döntés született, és 33 szerződés került
megkötésre 2018.12.21-én. A megítélt támogatás összege több, mint 38 millió dinár, azaz
majdnem 104 millió forint.

Összesítés
A Prosperitati Alapítvány eddig összesen 32 pályázati kiírást jelentetett meg hat pályázati körben.
Az első három pályázati kör kisösszegű támogatásokra vonatkozó pályázatai kiírások teljes
egészében lezárásra kerültek (döntés, szerződéskötés, kifizetés, elszámolás, elszámolás
jóváhagyása a Támogató részéről), a negyedik pályázati kör közepes értékű projektekre kiírt
pályázatai elbírálása és szerződéskötése megtörtént, a projektek megvalósítása folyamatban van.
Az ötödik pályázati körhöz kapcsolódó Támogatási Szerződések megkötésre kerültek, a projektek
kifizetése és megvalósítása folyamatban van. A hatodik körben nyertes pályázatok kifizetése
szintén folyamatban van. A nagyléptékű mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kategóriában
egy projekt kivételével a kifizetés teljes mértékben megtörtént, a projekt elszámolások
folyamatban vannak.
Eddig összesen 11443 pályázat érkezett be az Alapítványhoz, melyből 10424 pályázat részesült
pozitív elbírálásban. A megítélt támogatások összege cca 123 millió euró. Vajdaság szerte 38
község 168 településén van az Alapítványnak nyertes pályázója.

