A VAJDASÁGI MAGYAR KÖZÖSSÉGEK TERÜLET- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA
Összefoglaló
Prioritások

A prioritás az alábbi hazai
problémák megoldására irányul:

1. Egyéni és családi gazdaságok,
vállalkozások és cégek vertikális és
horizontális szerveződésének az
ösztönzése, csomagoló- és helyi
termék előállításához szükséges
helyiségek kialakítása

1. speciális cél: gazdaságok horizontális
és vertikális integrációjának kialakítása
2. speciális cél: termék-előállítás
területén a hozzáadott értékközpontú
fejlesztés

A prioritáshoz kapcsolódó tervezett
intézkedések





2.
Az
eladás,
valamint
a 1. speciális cél: termelés és feldolgozás
és
élelmiszerszabványosítás és a tanúsítvány minőségirányítás
biztonsági szabványok mentén történő
igénylésének az ösztönzése
megvalósítása








termelői és élelmiszer-feldolgozói
hálózatok,
egyesülések
létrehozásának ösztönzése,
előállított
termékek
egységes
formában
történő
megjelenítése
(horizontális integráció),
marketingstratégiák megalkotása,
élelmiszer-feldolgozók
és
mezőgazdasági
termékcsomagolók
kialakításának, működtetésének és
eszközbeszerzésének,
tárolók,
raktárak, hűtőházak kiépítésének,
felszerelésének támogatása.
magasabb
hozzáadott
értékű
élelmiszeripari termékek értékesítési
rendszerének kialakítása és a piacra
jutást szolgáló fejlesztések,
helyi termékek boltjainak létrehozása,
helyi
nyersanyagbeszerzés
elősegítése,
szabványosítás
és
tanúsítvány
igénylésének támogatása,
nemzetközi
szabványok

Mely EU tematikus célkitűzéshez
járul hozzá?







A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése;
Környezetvédelem
és
az
erőforrások
hatékonyságának
elősegítése
Az
alacsony
szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való
áttérés
támogatása
minden
ágazatban

A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
megerősítése
A KKV-k versenyképességének
fokozása.
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3. Falugazdász-hálózat működtetése,
szakmai és információs tanácsadás
megszervezése,
fejlesztési
munkacsoportok és vidékfejlesztési
társulások létrehozása

1. speciális cél: gazdák felkészítésén
keresztül hozzájárulás a hatékony és
eredményes gazdálkodáshoz
2. speciális cél: beszerzési és értékesítési
társulások létrehozásának segítése
3.
speciális
cél:
tudományos
eredmények követése és gyakorlati
csoportok bevonása
4. speciális
cél:
vidékfejlesztési
munkacsoportok alakítása









4. Az idegenforgalmi termékek 1. speciális cél: marketingkampányok és
marketingstratégia
megfelelő
versenyképességének növelése
kidolgozása



2. speciális cél: termékek minőségének
állandó javítása






bevezetésének ösztönzése.
falugazdász-hálózat működtetése,
szaktanácsadás,
tanácsok,
koordináció,
szakmai és információs tanácsadás
megszervezése,
működtetése,
tudományos eredmények integrálása
tudományos tevékenységet végző
személyek bevonásával,
fejlesztési
munkacsoportok
és
vidékfejlesztési társulások alakítása,
alulról jövő fejlesztés,
fejlesztési
munkacsoportok
és
társulások létrehozása.
a vendégforgalom és a kereskedelmi
szálláshelyek
kihasználtságának
növelése az átlagos tartózkodási idő
meghosszabbítása által,
szálláshelyek
infrastrukturális
ellátottságának javítása és a meglévő
szálláshelyek vonzóbbá tétele,
a turisztikai és egészségügyi
szolgáltatások komplex fejlesztése,
modern egészségügyi technológiák
alkalmazása,
Kultúr- és ökoturisztikai programok,
rendezvények
szervezése,
a
természet
közeli
és
a
konferenciaturizmus fejlesztése, a
kulturális és természeti örökséghez













A KKV-k versenyképességének
fokozása
A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
megerősítése
Beruházás
az
oktatásba,
készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba
Az éghajlatváltozáshoz való
alkalmazkodás, valamint
a
kockázatok megelőzésének és
kezelésének elősegítése
Az
alacsony
szén-dioxidkibocsátású
gazdaság
felé
történő elmozdulás támogatása
minden ágazatban;
A KKV-k versenyképességének
fokozása
A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzés
A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
megerősítése
A
fenntartható
közlekedés
elősegítése és a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
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5. Az idegenforgalmi infrastruktúra 1. speciális cél: rejtett közlekedési
potenciálok erősítése és fejlesztése a
fejlesztése
dinamikus és biztonságos közlekedés
érdekében
2. speciális cél: közösségi közlekedés,
helyi közlekedés fejlesztése

speciális
cél:
innovatív
és
6. A szervezeti együttműködés és az 1.
versenyképes
helyi
gazdaság
emberi erőforrás fejlesztése
megteremtése a helyi vállalkozók
turisztikai szektor életébe történő
bevonásával
2.
speciális
cél:
együttműködés
kiterjesztése az önkormányzati és civil
szektorra is

kapcsolódó
tematikus
utak,
termékek, szolgáltatások kialakítása,
 hagyományok, örökségek történelmi
funkcióinak erősítése.
 vízi és szárazföldi infrastruktúra
kiépítése, a meglevő korszerűsítése,
valamint infrastruktúra kialakítása a
tranzitturizmus lassítása/megállítása
végett,
 természeti
értékek
látogathatóságának
és
bemutathatóságának,
gyalogos,
lovas
és
kerékpáros
megközelíthetőségének,
valamint
esztétikus környezetének fejlesztése,
 települési kisléptékű infrastruktúra
fejlesztése.
 az együttműködés fokozása az
önkormányzatok (a térség egységes
turisztikai arculatának kialakítása), a
köz- és a magánszféra (beruházás,
közös
fellépés),
valamint
a
turisztikai
cégek
(közös
és
komplementáris kínálat) között,
 a helyi lakosság bekapcsolása a
termékellátó rendszerekbe és a
humán
erőforrás
készségeinek
fejlesztése,
 idegenforgalmi
intézmények
együttműködése minden szinten —














A
fenntartható
közlekedés
elősegítése és a kulcsfontosságú
hálózati infrastruktúrák előtti
akadályok elhárítása
A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
A KKV-k versenyképességének
fokozása

A
kutatás,
technológiai
fejlesztés és innováció erősítése;
A kis- és középvállalkozások, a
mezőgazdasági (az EMVA
esetében)
ágazat
versenyképességének növelése
A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése;
A KKV-k versenyképességének
fokozása
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7. Versenyképes tudás biztosítása

1. speciális cél: rugalmas, adaptív,
részben saját irányítású szakképzési
intézményrendszer kialakítása



2. speciális cél: iskolafenntartók
döntéseinek támogatása,



3.
speciális
cél:
rendszerszintű
jóváhagyások biztosítása, folyamatos
korszerűsítés,
szakképzési
formák
bevezetése


8. Magyar vállalkozók olcsó tőkéhez 1. speciális
csökkentése,
való hozzáférésének biztosítása
elősegítése

cél:

munkanélküliség
önfoglalkoztatás

2. speciális cél: elérhető támogatások
hatékonyabb
felhasználása
az





desztinációmenedzsment kialakítása,
a térség turisztikai adatbázisának
létrehozása és a régió turisztikai
kínálatának közös megjelenítése,
szakképzésen alapuló, innovációorientált, befektetőket vonzó és
vállalkozási hajlandóságot növelő
intézkedések.
a vállalkozási ismeretek bevezetése a
középiskolai
és
felsőoktatási
intézményekbe
(választható
tantárgyként),
információs irodák, ügynökségek
fejlesztési
hálózatban
történő,
összehangolt
létrehozása
és
működtetése
—
az
információáramlás
biztosítása,
információs napok megrendezése
iskolákban,
illetve
vállalkozói
szervezeteknél,
oktatási központok létrehozása és
rendszerbe foglalása,
több oktatási és képzési lehetőség,
szakkurzus magyarul.
információnyújtás
a
pénzügyi
lehetőségekkel
kapcsolatban
(kedvezményes vagy vissza nem
térítendő támogatások),
pályázati tanácsadás biztosítása,
előfeltételek
megteremtése
a








Beruházás
az
oktatásba,
készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba
A kutatás, a technológiai
fejlesztés és az innováció
megerősítése

A KKV-k versenyképességének
fokozása
A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
Az intézményi kapacitások és a
Oldal 4 / 7

információáramlás javításával
3. speciális cél: tőkéhez való hozzájutás
támogatása garanciális alapokkal és
kamattámogatásokkal





9.
Regionális
szerveződések
támogatása

és
gazdasági 1. speciális cél: gazdasági szektor és
elősegítése
és közigazgatási szektor közötti közeledés,
érdekegyeztetés, kommunikáció
2.
speciális
cél:
kis
és
középvállalkozások
nagyobb
rendszerekbe
történő
integrálása,
horizontális és vertikális integráció

10.
Vajdasági
Magyar 1. speciális cél: külső fizetőképes piacok
Gazdaságfejlesztő Központ kiépítése elérhetővé tétele a gazdaság helyi
szereplőinek központi támogató és
koordináló
szervezet
megalakítása
mellett

11.

A

természeti

2. speciális cél: politikai támogatottságot
élvező, a gazdasági előnyöket kiaknázó
együttműködési hálózat létrehozása a
szinergia és az allokáció javításának
érdekében
erőforrások 1. speciális cél: természeti erőforrások










pályázati pénzek lehívásához,
üzleti terv- és menedzsmenttámogatási mentorprogramok (elő
inkubáció),
start-up vállalkozások pénzügyi
támogatása,
garanciák és kamattámogatott hitelek
biztosítása.
inkubátorok létesítése,
gazdasági tömörülések serkentése és
támogatása,
fejlesztési hálózatok létrehozása és
összekapcsolása
—
innovációs
tevékenységek felkarolása,
a
vajdasági
termékek
piacvesztésének megakadályozása a
természeti erőforrások megőrzése
közben
a piaci megjelenés koordinálása,
marketingés
kommunikációs
tevékenység,
vállalkozásfejlesztési tevékenység és
forrásbiztosítási tanácsadás

közigazgatás
fokozása











a jogszabályrendszer átalakítása,



hatékonyságának

A KKV-k versenyképességének
fokozása
A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
Az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának
fokozása

A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
Az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának
fokozása
Beruházás
az
oktatásba,
készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba
Környezetvédelem

és

az
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túlzott
kizsákmányolásából
eredő
talajerő visszapótlás megvalósítása

optimális kihasználása

2. speciális cél: termőföldek külföldiek
által
történő
felvásárlásának
megakadályozása
12. Munkaerőtérkép
beavatkozási területre

készítése

a 1. speciális cél: munkaerő-piaci kereslet
és kínálati viszonyok harmonizálása
2.
speciális
cél:
mobilitásának javítása

szakemberek








13. A munkaerőpiac egyensúlyba 1. speciális cél: egyensúly megteremtése
a képzési formák között az oktatási
hozása
irányok folyamatos statisztikai adatokon
alapuló koordinációjával








a
fold
elidegenítésének
megakadályozása,
a talaj (növényzet, felszíni és
talajvizek) fizikai értelemben vett
védelme,
új
technológiák
bevezetésének
elősegítése.
a
munkaerő-piaci
állapot
feltérképezése (adatbázis) a magyar
munkavállalók függvényében,
új
vállalkozások
adatbázisba
helyezése,
munkaerő igény és munkaerő kínálat
szervezeti
oldalairól
származó
információk összevetése.
A magyar nyelven folyó oktatási
struktúra
befolyásolása
a
munkaerőtérkép
igényeivel
összhangban
magyar
munkavállalók
versenyképessé tétele a többségi
nemzet nyelvének magas szinten
történő elsajátításával,
felnőttképzés
a
munkaerőpiac
folyamatosan változó igényeinek
figyelembe vételével,
ösztöndíjrendszer
erősítése
a
munkaerőtérkép függvényében és











erőforrások
hatékonyságának
elősegítése
Az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának
fokozása

A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
Az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának
fokozása
Az IKT-hoz való hozzáférés
elősegítése és e technológiák
használatának és minőségének
fokozása
A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
Az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának
fokozása
Az IKT-hoz való hozzáférés
elősegítése és e technológiák
használatának és minőségének
fokozása
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14. A gyermekvállalási kedv növelése 1. speciális cél: főállású anyaság
fogalmának népszerűsítése támogatása
a vajdasági magyarság körében
2. speciális cél: gyermekvállalási kedv
növelése






szakorientált ösztöndíj bevezetése,
mentorálási program a magyar
vállalkozók bevonásával annak
érdekében, hogy a tapasztalatlan
munkaerő is lehetőséghez jusson
képességei kamatozatásához,
jogszabályi környezet megteremtése
és
érvvényesítése
a
nemzeti
összetétellel
összehangolt
foglalkoztatásra a közszférában,
magyar vállalkozók ösztönzése
magyar nyelvtudású munkavállalók
alkalmazására.
családbarát
munkahelyek
létrehozásának népszerűsítése,
munkajogi környezet felülvizsgálása,
munkavállalók képzése és átképzése,
családbarát körülmények létrehozása
és
annak
ösztönzése
adókedvezményekkel




A
foglalkoztatás
és
a
munkavállalói
mobilitás
ösztönzése
Beruházás
az
oktatásba,
készségekbe és az egész életen
át tartó tanulásba
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