
Vajdasági Magyar 
Közösségfejlesztési Központ 

Az intézkedés céljai: Olyan fejlesztési irodahálózat létrehozása, amely minden magyar érdekeltnek elérhetővé teszi 
mindazokat az információkat, amelyek segíthetik őt vállalkozásának, településének és családja életminőségének az 
előmozdításában. Az egységes rendszert a terepi állapotok figyelembevételével, a már meglevő és egymástól 
elszigetelten, sokszor párhuzamosan működő hálózatokat integrálásával kell kialakítani, s egy központi iroda irányítása 
alá helyezni. A Központ feladata, hogy koordinálja a stratégiában meghatározott akcióterv végrehajtását, illetve az 
ahhoz szükséges források elosztását pályázatok útján. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: Megtörténik a központi iroda kialakítása, illetve a potenciális hálózat feltérképezése és a portfóliók elemzése, 
lefedettségük egymásra tükrözése, az információkkal és szolgáltatásokkal leginkább lefedett területek azonosítása, és 
az egységes hálózat portfóliójának kialakítása. Felállnak a hálózat legfontosabb központjai, amelyek bizonyos szintig 
azonos portfólióval működnek (elsősorban a tömbmagyarság területén), és saját intézkedési területtel rendelkeznek (a 
szórvány- és szigetmagyarság területán is), ezenkívül pedig mentorként szolgálnak. A teljes közösség számára 
hozzáférhetőek az információk, anélkül, hogy bárkinek több mint 20 km-t kellene utaznia. 
2–5. év: A rendszer működik és szolgáltat. 
 
A célcsoport tagjai: a vajdasági magyar közösség, de azon belül is kiemelten a kis- és középvállalkozások, a gazdasági 
vezetők, a mezőgazdasági termelők, a civil szervezetek, a fiatalok és a köztisztviselők 
 
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatások 
 
A támogatandó tevékenységek: 
• terepi kutatások, portfólióelemzések 
• információk gyűjtése, terjesztése 
• pályázatok kezelése 
• pályázati monitoring 
• szolgáltatások beindításához szükséges infrastrukturális befektetések allokálása 

2.1.2. Külön pénzalap EU-s 
projektekben való részvételhez 

Az intézkedés célja: A vajdasági magyar pályázók forrásfelszívó képességének a növelése a 2014-től 2020-ig terjedő 
uniós tervezési periódusban, valamint más nemzetközi források vonatkozásában. Cél a projektek előfinanszírozása 
hitelkihelyezéssel, valamint az önrész biztosítása vissza nem térítendő támogatások odaítélésével. 
 
A pályázók köre: vajdasági magyar vállalkozók és cégek, valamint a civil szervezetek, amelyek az EU vagy egyéb 
nemzetközi alap által támogatott projektet valósítanak meg. 



 
A támogatás előfeltétele: A pályázónak aláírt szerződéssel kell rendelkeznie, amely igazolja, hogy a projektet 
nemzetközi forrásból valósítja meg. 
 
A támogatás formája: A nemzetközi forrásokból megvalósuló projektek önrészének, illetve az 
előfinanszírozásnak a biztosítása. 
Az önrész biztosítása és az előfinanszírozás lehetősége együttesen hatékonyan növelheti a vajdasági pályázók 
forráslehívó képességét. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: Megtörténik az EU-s projektek pontos felmérése, adatbázisok készülnek. 
2. év: Az EU-s projektek (elő)finanszírozásának előkészítése (dokumentáció) és 
támogatása. 
3–5. év: Az EU-s projektek pénzelése. 

2.2.1. Az infrastruktúra 
fejlesztése 

Az intézkedés céljai: 
Az infrastruktúra korszerűsítése az idegenforgalmi pontok könnyebb megközelíthetősége és a jó 
közérzet elérése érdekében: 
• a közterületi játszóterek, közcélú szabadtéri sportterek, pályák és kiszolgáló épületek felújítása, települési 
zöldterületek, közparkok kialakítása 
• a közművelődési és a közösségi színtereket fenntartó intézmények felújítása, átalakítása és bővítése, ezenkívül 
sétálóutcák kialakítása, valamint a középületek, építmények közvetlen környezetének rendezése 
• a szárazföldi infrastruktúra (bekötőutak, kerékpárutak, gyalogjárdák) kiépítése és 
modernizálása 
• a vendéglátó- és konferenciaturizmushoz kötődő infrastruktúra fejlesztése 
• a belvízi infrastruktúra (mólók, pihenőhelyek, átszállóállomások) kiépítése, karbantartása és felújítása 
• a megközelíthetőséget segítő infrastruktúra fejlesztése 
• a tájékozódást és tájékoztatást támogató hálózatok fejlesztése 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: Megtörténik az infrastrukturális kapacitások pontos felmérése, adatbázisok készülnek. 
2. év: Az infrastrukturális fejlesztések előkészítése (dokumentáció) és támogatása. 3–5. év: Az infrastrukturális 
fejlesztések támogatása. 
 



A célcsoport tagjai: Helyi közösségek és helyi önkormányzatok, azok együttműködési formái (leendő Leader 
közösségek), gazdasági szereplők, civil szféra. 
A beruházások nagyságára való tekintettel a helyi önkormányzatoknak kell vezető szerepet 
vállalniuk a források előteremtésében. 
A támogatás formája: A stratégia ezekre a tevékenységekre nem irányoz elő külön pénzforrásokat, ezeket a 
közigazgatási rendszereknek kell saját vagy más külső forrásból finanszírozniuk. 
A támogatandó tevékenységek: 
• tervezés 
• infrastrukturális beruházások 
• épületfelújítás és létesítményépítés 
• utak, járdák, vízi objektumok építése és felújítása 
• településközpontok felújítása 

2.2.2. A jogszabályi rendszer 
átalakítása 

Az intézkedés céljai: 
• A szerbiai jogszabályok olyan irányú megváltoztatása, hogy a vajdasági magyar közösség a 
lehető legjobban ki tudja használni a számára megnyíló fejlesztési lehetőségeket. 
• Fontos megakadályozni vagy legalább megnehezíteni a nem szerbiai állampolgárok földvásárlását. 
 
A megvalósítás indikátorai: Az intézkedés fő indikátora a jogszabályok olyan értelemben való módosítása, hogy az a 
vajdasági magyar közösség számára előnyös legyen, illetőleg ne tegye lehetővé külföldiek számára a földtulajdonhoz 
való jutást Vajdaságban. 
 
A célcsoport tagjai: A vajdasági magyar közösség és a politikum. Az intézkedés végrehajtását politikai tevékenység által 
lehet elérni 

2.2.3. Környezetvédelem Az intézkedés céljai: Szabványos (államilag felügyelt) mezővédő erdősávok kialakításának támogatása a tavak partján, 
folyópartokon, kisvízfolyások, dűlőutak és utak mentén, előre kialakított terv és program alapján. 
 
A célcsoport tagjai: Mezőgazdasági termelők, helyi közösségek, községek, vízgazdálkodási és erdőgazdálkodási 
közvállalat(ok). 
Az intézkedés állami hatáskörbe tartozik, ami a stratégia többi elemének érvényesítéséhez is szükséges. 
 
A támogatandó tevékenységek: 
• tervezés 
• fasorok ültetése 



• rrdősávok létesítése 
• kisebb erdők telepítése 

2.2.4. Oktatás Az intézkedés célja: olyan tanterv kidolgozása, amely választható tárgyként bevezeti vállalkozói ismereteket a közép- és 
felsőoktatási intézményekbe, ezáltal növelve a fiatalok vállalkozói ismereteit és potenciális vállalkozó kedvét. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1–2. év: Az MNT-vel együttműködve elkészülnek a formai követelménynek eleget tevő oktatási programok; kialakulnak 
a szükséges jogi és adminisztratív előfeltételek; felkészülnek és akkreditációt szereznek a tárgyakat/tanfolyamokat 
vezető tanárok. 
3. év: Választható tárgyként elérhetőek a ,,vállalkozói ismeretek“ a vajdasági magyarság számára kiemelt 
jelentőséggel bíró közép- és felsőoktatási intézményekben; megtörténik az első év tapasztalatainak elemzése és a 
programok módosítása; fontos, hogy a célcsoportnak legalább 20%-a részt vegyen a képzésekben. 
4. év: Az előbbieken kívül választható tárgyként vagy kiegészítő szabadidős programként elérhetők a vállalkozói 
ismeretek minden közép- és felsőfokú szakoktatási intézményben, ahol magyar diákok tanulnak; megszervezésre kerül 
a vállalkozásismereti verseny; a célcsoport legalább 30%-a részt vesz a képzésekben. 
5. év: A 3. és 4. év programjai futnak; megtörténik a ciklus elemzése, a tapasztalatok beépítése, a program 
modernizálása és az új ciklus előkészítése; a célcsoportnak legalább 40%-a részt vesz a képzésekben. 
 
A célcsoport tagjai: 
• hároméves szakközépiskolák magyar diákjai 
• négyéves technikumok és a gimnáziumok magyar diákjai 
• magyar egyetemi hallgatók 
• terepi munkát végző szakemberek 
Az intézkedések állami hatáskörbe tartoznak, és egyben szükségesek a stratégia többi elemének a végrehajtásához is. 
 
A támogatandó tevékenységek: 
• a tananyag kidolgozása célcsoportonként 
• az oktatás lebonyolítása tanévenként, célcsoportonként 
• informális és felnőttképzés keretében történő oktatás 
• monitoring 
 

3.1. Szabványosítás Az intézkedés céljai: Olyan támogatás nyújtása a gazdaságban, különös tekintettel az élelmiszerláncban tevékenykedő 
szervezetek számára, amely lehetővé teszi az adott szabvány vagy előírás  területét  érintő  szaktanácsadás  kérését,  



ezenkívül  a  szükséges  minőségügyi  és/vagy élelmiszerbiztonsági dokumentáció elkészítését, a bevezetett és 
működtetett szabványoknak tanúsító testület általi tanúsíttatását, valamint a rendszereket működtető alkalmazottak 
belső auditori képzését. 
A megvalósítás indikátorai: 
• minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabványok bevezetése 
• minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabványok tanúsíttatása 
• minőségirányítási és élelmiszer-biztonsági szabványok belső auditorainak képzése 
 
A pályázók köre: vajdasági magyar mezőgazdasági termelők (bejegyzett gazdaságok), mezőgazdasági társulások 
(szövetkezetek), kis- és középvállalkozók. 
Támogatott tevékenységek: szabványok bevezetése, szabványok tanúsíttatása, belső auditori képzés. 
A támogatás formája: A szabványok bevezetésének és tanúsíttatásának ösztönzése rövid futamidejű hitelek 
kihelyezésével történik, amelyek lehetővé teszik az előfinanszírozást, melynek hiánya az egyik legnagyobb akadálya 
annak, hogy a piac szerényebb gazdasági erejű szereplői is részesei lehessenek a szabványosításnak. A belső auditori 
képzés pályázat útján megítélt, vissza nem térítendő támogatások odaítélésével 
történik 

3.2. Marketing- és 
kommunikációs tevékenység 

Az intézkedés céljai: 
• Piackutatás: a konkurencia felmérése belföldön és külföldön; vásárlói igények és szokások megismerése; az 
esetleges piaci rések felkutatása; piaci szegmentáció; igényfelmérés árérzékenység-vizsgálat egy-egy új termék vagy 
termékcsoport bevezetése előtt. 
• Marketingtámogató tevékenység: a Központ portfóliójába tartozó vállalkozások, termékek, termékcsoportok 
közös marketingjének tervezése, megjelenítése; egységes márkajelzés kifejlesztése és piaci bevezetése; 
termékcsoportok kialakítása, ezek közös piacra vitele hagyományos úton és egy egységes webes online kereskedői tér 
segítségével. 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: tervezés, a központ marketingrészlegének felállítása, szakemberek kiválasztása, továbbképzése, piackutatás 
2. év: a központ kínálati portfóliójának a kialakítása, kapcsolatfelvétel a vajdasági magyar vállalkozásokkal, olyan 
termékpaletta kialakítása, amellyel meg lehet jelenni a piacon, a webes online kereskedői tér kiépítése, kínálattal való 
feltöltése, piackutatás. 
3. év: közös marketingtevékenységek megkezdése. 
4–5. év: a programban részt vevő vállalkozások termékértékesítésének növelése. 
A célcsoport tagjai: elsősorban a kis- és közepes méretű ipari és mezőgazdasági vállalkozások. 



A támogatás formája: A vállalkozások támogatása a Közösségfejlesztési Központ marketing- és kommunikációs 
szolgáltatása által történik, vissza nem térítendő formában. 
A támogatandó tevékenységek: 
 
• piackutatás 
• termék-portfóliók kialakítása 
• webes online felület kialakítása a termékek online értékesítésére 
• marketing-tanácsadás 
• márkaépítés 
• arculati tervezés 
• kapcsolatok kiépítése 
• vásárokon való megjelenés 
• piaci csatornák felkutatása 
• logisztikai támogatás 

3.3. A természeti 
erőforrások megtartása a 
közösség tulajdonában 

Az intézkedés céljai: A természeti erőforrások közösségi tulajdonban való megtartása létfontosságú a közösség 
megmaradása szempontjából valamennyi vajdasági magyarlakta településen (legyen az akár abszolút vagy relatív 
többségű, vagy akár szórványtelepülés). A falusi házak felvásárlásához nyújtott támogatással az olyan, önálló életet 
kezdő fiatal házaspárok támogatása a cél, akik készek falun élni, és ott családot alapítani. Ez kedvező lehetőség lenne a 
családok számára, hiszen adott esetben a városi albérlet költségeit megtakarítva, sokkal egészségesebb, 
biztonságosabb környezetben élhetnének. A mai világban ugyanis néhány tíz kilométert ingázni az otthon és a 
munkahely között nem ritka dolog, s nem is újszerű. A falusi közösségek számára is jó lehetőség ez a stratégiai eszköz, 
hiszen növelni tudja a település lélekszámát, megoldást kínálva a negatív demográfiai folyamatok megfordítására, 
ezenkívül pedig a gyermekek növelik a falusi óvodák és iskolák tagozatainak a lélekszámát. 
A célcsoport tagjai: : vajdasági magyar (nagy)családosok, mezőgazdasági termelők 
 
Támogatott tevékenységek: 
1. A cél a szántóföldek fölvásárlása, azaz a közösség tulajdonában való megtartása. A földterületek bérbeadása 
során, azokat a családokat részesítjük előnyben, amelyek kis területen, munkaintenzív gazdálkodást terveznek 
megvalósítani. 
Öt sikeres gazdálkodási év után lehetősége nyílik a bérlőnek a földterület megvásárlására, megnyitva a lehetőséget 
újabb erőforrások megtartására, a befolyt eszközök felhasználásával. 
 
2. Egyszeri, vissza nem térítendő támogatások nyújtása vajdasági magyar családok számára házvásárlás céljából. 



 
A pályázat feltételei és követelményei a következők lehetnek: 
• a szülők életkora (ne haladja meg a 45 évet) 
• a család vagyoni helyzete (rendelkezik-e ingatlannal, házzal, földdel, aki igen, azt ki 
kell zárni) 
• a családtagok száma (legfeljebb 5 főig pontozni) 
• kiskorú gyermekek száma (legfeljebb 4 gyermekig pontozni 
• a szülők iskolai végzettsége 
• a szülők munkaviszonya és munkaéveinek száma 
• a családi gazdaságban megvalósítani kívánt termelés (munkaintenzívek előnyben részesítve) 
• A családnak vállalnia kell, hogy beköltözik a megvásárolt házba, ott él és gazdálkodik legalább 10 évig. 

3.4. Emberi erőforrás 
fejlesztése 

Az intézkedés céljai: 
• Az oktatási és képzési intézmények rendszereinek az összehangolása; a piaci igények felmérése; a kutatási 
eredmények beépítése a képzési tárgykörökbe, kiemelt figyelemmel kísérve ezen kutatási eredmények alkalmazását a 
középfokú szakmai képzésekben. 
• Idegen nyelvű kommunikációs készségek fejlesztése; szakmai továbbképzések szervezése. 
• Egységes, minden érdekelt vajdasági magyar számára elérhető és hozzáférhető képzési és továbbképzési 
programok rendszerének a kialakítása, illetve egységes adatbázis létrehozása a magyar nyelven elérhető képzések 
számára, az azokon elsajátítható készségek és kompetenciák feltüntetésével. 
• Az oktatásban, képzésben és átképzésben részt vevő szereplők együttműködése; az intézményi feltételek és 
keretek megteremtése. 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: A magyarul nyelven (is) folyó oktatási intézmények feltérképezése és a magyar nyelven elérhető szakok 
elemzése; az oktatási intézmények területi lefedettségének egymásra tükrözése; a gazdasági szereplők szakképzett 
munkaerő iránti igényének a felmérése. 
2. év: Lista készül a hiányszakmák képzési programjairól; teljesülnek a szükséges jogi és adminisztratív feltételek; 
megtörténik a tanfolyamok és a szakok akkreditálása; a tantárgyakat/tanfolyamokat  vezető  tanárok  felkészítése  és  
akkreditálása  a  közoktatási 
iskolaközpontokban; megalakul az iskolán/tanórán kívüli oktatást és a felnőttképzést 
folytató intézmények hálózata. 
3. év: A közoktatási iskolaközpontokban és a felnőttoktatást végző intézményekben 
elérhetővé válnak az új szakok és képzések, beindul az új támogatási rendszer. 



4. év: Folynak a régi és új képzések; zajlik az egyes szakok átjárhatóságának elemzése, az akadályok elhárítása; 
elérhetővé válnak a támogatások az élethossziglan tartó tanulás ösztönzésére. 
5. év: A 3. és a 4. év programjai folynak; megtörténik a ciklus elemzése, a tapasztalatok 
beépítése, a program modernizálása és az új ciklus előkészítése. 
A célcsoport tagjai: 
• hároméves szakiskolák magyar diákjai 
• négyéves technikumok és gimnáziumok magyar diákjai 
• magyar egyetemi hallgatók 
• a terepi munkát végző szakemberek 
• közoktatást és egyéb felnőttoktatást végző intézmények és szervezetek 
• szakmai szervezetek 
• a tovább- és átképzésben részt vevő hallgatók 
 
A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás keretében a befogadó intézmények és/vagy  lebonyolító  
szervezetek  pályázhatnak  az  akkreditált  programok  lebonyolítására;  külön pályázat a szakmai támogató és a 
monitoringot végző szervezetek számára. 
A támogatandó tevékenységek: 
• terepi kutatások, portfólióelemzések 
• új szakok beindításához szükséges infrastrukturális befektetések 
• kivételesen egyedi új szakok működtetési költségei 
• az oktatási hálózat működtetési költségei (infrastrukturális és emberi) 
• oktató szakemberek át- és továbbképzése, akkreditációk megszerzése bizonyos államilag támogatott 
programok lebonyolítására magyar nyelven 
• külföldön jól bevált képzési programok adaptálása és akkreditáltatása 
• kihelyezett tagozatok működési költségeinek támogatása 
• akkreditált távoktatási programok adaptálása, szerbiai bevezetése és lebonyolítása 
• felnőttképzés (szakmai továbbképzés) 

4.1.1. Mezőgazdasági 
termelők integrációjának 
támogatása 

Az intézkedés céljai: 
• Termelői és élelmiszer-feldolgozói hálózatok, klaszterek és egyesülések létrehozásának, 
valamint a mezőgazdaság és az élelmiszeripar vertikális integrációjának az ösztönzése. 
• Egyenlő területi lebontásban, a terv célterületén mezőgazdasági és a hozzá kapcsolódó feldolgozó, beszerző és 
értékesítő szövetkezetek létesítése. 



• Vidékfejlesztési csoportok alakítása, amelyek megszervezik a szükséges képzési programok összeállítását és 
megvalósítását a mezőgazdasági termelők, az élelmiszer-feldolgozók és kereskedők, valamint a falugazdász-hálózat 
részére. A képzési programokon kívül lehetőséget kell nyitni olyan szakmaspecifikus szaktanácsadás megteremtésére, 
amelyet az érdeklődők egyénileg is igényelhetnek. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: Tervezés, a potenciális vezetők kiválasztása, a helyszínek kijelölése; a munkacsoportok és a falugazdász-
képzés programjainak a kidolgozása. 
2. év: A szükséges jogi teendők elvégzése, klaszterek, szövetkezetek megalapítása; a munkavállalók felvétele és 
képzése; piaci csatornák feltérképezése és kapcsolatok kiépítése; az első beszállítói és termelői szerződések 
megkötése; a szaktanácsadás és a képzések lebonyolítása. 
3. év: A tényleges munka megindulása, az input anyagok beszerzése és terítése a tagok irányába; a tagok 
folyamatos képzése; a termények felvásárlása, és átadása a feldolgozók számára; az egyes termékvonalakon további 
integráció, klaszterek alakítása. 
4. év: A feldolgozói kapacitások tervezése; új tagok bevonása; a sikeres gyakorlat bemutatása. 
5. év: A feldolgozói kapacitások kiépítése, és a felvásárolt termékek feldolgozása. 
 
A pályázók köre: egyéni mezőgazdasági termelők, bejegyzett gazdaságok, mezőgazdasági társulások. Támogatás 
formája: a mezőgazdasági integráció megalakulásának, működtetésének és projektjeinek támogatása vissza nem 
térítendő támogatási formában. 
 
A támogatandó tevékenységek: 
• a társulások megalakítása 
• a társulások bejegyzése, ha rendelkeznek üzleti tervvel 
• a társulási formák promóciója 
• a működési költségek támogatása abban az esetben, ha a tagok legalább ötéves tagsági kötelezettséget 
vállalnak 
• oktatási támogatás biztosítása a társulások vezetői és dolgozói számára 
• képzési programok 
• szaktanácsadás 

4.1.2. Mezőgazdasági 
termékek előállításának és 
piacra 

Az intézkedés céljai: 
A termelői és élelmiszer-feldolgozói hálózatok, klaszterek, egyesülések, élelmiszer-feldolgozó szervezetek, valamint a 
bejegyzett egyéni mezőgazdasági termelők, gazdaságok és vállalkozások számára hitelvonalak biztosításával lehetővé 



jutásának támogatása válik: a termékcsomagolók kialakítása, működtetése és eszközbeszerzése; a tárolók, raktárak, hűtőházak kiépítése, 
felszerelése és bérlése; az elavult technológiával működő vállalkozások és gazdaságok technológiai fejlesztése, ezen 
vállalkozások és gazdaságok gépparkjának a megújítása; a termőföldet megóvó vegyszeres kezelések csökkentése, 
valamint a megújuló energiaforrások használatának elősegítése; a munkaintenzív mezőgazdasági termelés fejlesztése. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: üzleti terv elkészítése; a piaci csatornák feltérképezése; az igényelt technológiai fejlesztések felmérése; 
marketing-stratégia és az egységes piaci megjelenés meghatározása; a falugazdász-hálózat felállítása 
2. év: a beruházások megvalósítása; a logisztikai infrastruktúra kiépítése; eszközbeszerzés; a technológiai 
fejlesztések elkezdése; a falugazdász-hálózat munkájának a megindulása; termékfejlesztési támogatások 
3. év: a logisztikai központok működtetése és továbbfejlesztése; a feldolgozói kapacitások felállításának 
tervezése; a jó gyakorlat bemutatása; a marketingstratégia végrehajtása; a falugazdász-hálózat működtetése 
4–5. év: a feldolgozói kapacitások kiépítése, és a felvásárolt termékek feldolgozása; a 
marketingstratégia végrehajtása; a falugazdász-hálózat működtetése 
A pályázók köre: a vajdasági magyar mezőgazdasági termelők, társulások, vállalkozások 
A támogatott tevékenységek és formájuk: közép- és hosszú lejáratú kamatmentes hitelek kihelyezése a vajdasági 
magyar mezőgazdasági termelők, mezőgazdasági kkv-k és bejegyzett gazdaságok számára gépvásárlás, 
kapacitáskiépítés, illetve munkaintenzív növényi kultúrák telepítése, valamint az állattenyésztés serkentésenek céljából 
 

4.2.1. A turisztikai tartalmak 
fejlesztése 

Az intézkedés céljai: 
A megfelelő idegenforgalmi termék elérhetőségének biztosítása: 
• a tájékozódást elősegítő eszközök kihelyezése 
A megfelelő idegenforgalmi termék előállítása a meglevő alapokra támaszkodva: 
• karbantartási és felújítási munkálatok 
• a szükséges kényelmi eszközök beszerzése, a meglevő szálláshelyek vonzóbbá tétele 
• a humán erőforrás szolgáltatási színvonalának emelése 
• a turisztikai termékekhez kapcsolódó infrastrukturális (jelzőtábla, oktató tartalom stb.) fejlesztések és modern 
eszközök beszerzése (elektronikus információs tábla, színpadi erősítés, fordítóberendezések stb.) 
• a humán erőforrás képzése (idegennyelv-oktatás) 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: a szálláshely-kapacitások pontos felmérése, adatbázisok készítése az infrastrukturális fejlettségről, a humán 
erőforrásról, a szálláshelyek minőségéről és a hozzájuk kapcsolódó termékek változatosságáról, valamint a 
célterülethez tartozó összes turisztikai termékről; infrastrukturális fejlesztések előkészítése (dokumentáció). 



2. év: kisebb léptékű, modernizációt előtérbe helyező infrastrukturális fejlesztések (külső, belső 
megközelíthetőség) támogatása; modernizációs állagmegőrző támogatások. 
3. év: eszközbeszerzések; a személyzet képzése 
4. év: a tájékozódást és a tájékoztatást elősegítő eszközök felállításának a támogatása; 
termékfejlesztés és közös marketingstratégia kidolgozása 
5. év: informatikai fejlesztések a könnyebb felismerhetőség (imázs) érdekében 
 
A pályázók köre: vajdasági magyar turisztikai, vendéglátói tevékenységre bejegyzett kis- és középvállalkozások, falusi 
vendéglátók, turizmussal (legalább az alapszabályban deklaráltan) foglalkozó civil szervezetek 
Támogatás formája: rövid lejáratú, kamatmentes hitelek kihelyezése 

4.2.2. A turisztikai kapacitások 
fejlesztése 

Az intézkedés célja: 
• Az átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása érdekében a nemzetközi piacon elvárt 
megfelelő idegenforgalmi kínálat kialakításának alapfeltétele: 
o a szálláshelyek infrastrukturális ellátottságának növelése 
o vendéglátó- és konferenciaturizmushoz kapcsolódó infrastruktúra 
o a szükséges kényelmi eszközök beszerzése, a meglévő szálláshelyek vonzóbbá tétele 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: a gyógyturisztikai termékek kialakításához és fejlesztéséhez megfelelő paraméterekkel rendelkező területek 
felmérése, a beruházási tervek elkészítése, a szálláshely-kapacitások pontos felmérése, adatbázisok készítése az 
infrastrukturális ellátottságról 
2. év: külső és belső infrastrukturális fejlesztések támogatása és modernizáció 
3. év: belső infrastrukturális fejlesztések; a személyzet képzési programjai 
4. év: termékfejlesztés és a szolgáltatások szétválasztása (wellness, gyógyítás) 
5. év: regionális marketingstratégia kidolgozása a versenyképesség feltételeinek megteremtése érdekében 
 
A pályázók köre: vajdasági magyar turisztikai, vendéglátói tevékenységre bejegyzett kis- és középvállalkozások, falusi 
vendéglátók 
 
Támogatott tevékenységek: infrastrukturális beruházások, épületfelújítás és létesítményépítés 
(elszállásolási és étkeztetési kapacitások fejlesztése, szolgáltatások fejlesztése) 
 
Támogatás formája: közép- és hosszú lejáratú, kamatmentes hitelek kihelyezése 
 



4.2.3. Turisztikai 
együttműködések támogatása 

Az intézkedés célja: a turisztikai ágazatban szereplő szolgáltatók együttműködésének kialakítása és 
fejlesztése 
 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: helyi idegenforgalmi fejlesztési csoportok és TDM-szervezetek (TDM = turisztikai desztinációs 
menedzsment) létrehozása 
2. év: helyi szintű adatbázisok kialakítása; a regionális együttműködés megalapozása; a közös 
műhelymunkák támogatása (programok, marketing) 
3. év: emberi erőforrás képzése 
4–5. év: közös termékfejlesztés és közös marketingstratégia támogatása, regionális 
idegenforgalmi termékek koordinációja 
A pályázók köre: turizmussal (legalább az alapszabályban deklaráltan) foglalkozó civil szervezetek Pályázható tartalmak: 
a turisztikai szolgáltatókat integráló szervezetek létrehozása, működtetése és programtevékenységeinek megvalósítása 
(turisztikai csomagok fejlesztése, internetes turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kategorizáció stb.) 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatások 
 

4.3.1. Vállalkozásfejlesztési 
tevékenység 

Az intézkedés célja: a vajdasági magyar kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenységének támogatása a Vajdasági 
Magyar Közösségfejlesztési Központ információszolgáltatói, vállalkozásfejlesztői tevékenysége által, valamint a startup 
vállalkozások elindításához nyújtott pénzügyi támogatások biztosításán keresztül. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: tervezés, a Központ vállalkozásfejlesztési részlegének felállítása; az igények felmérése, bevonható források
 feltérképezése; szakemberek kiválasztása és továbbképzése; vállalkozásfejlesztési programcsomag
 és kiválasztási kritériumrendszer kidolgozása a 
potenciális vállalkozók számára; koordináció a lehetséges együttműködő szervezetek között 
2. év: az információs csatornák kiépítése; a webportál működtetése; aktív információátadás minden érdeklődő 
számára a megfelelő formában (mail, levél, fax, sms, telefon) 
3–5. év: az induló vállalkozás és a már meglévő vállalkozások számára tanácsadás; támogatások kihelyezése 
 
Pályázók köre: vajdasági magyar munkanélküliek, akik induló innovatív, tudásintenzív vállalkozást kívánnak létrehozni 
Támogatott tevékenységek: A támogatás előfeltétele a vállalkozói ismeretek elsajátítása (képzés) és 
a pozitívan értékelt üzleti terv. 



Támogatás formája: középlejáratú, kamatmentes hitelek kihelyezése 

4.3.2. Termelésserkentés A megvalósítás indikátorai: 
1. év: az igények felmérése és a kommunikációs csatornák meghatározása a különféle célcsoportok tekintetében; 
az információk begyűjtését, szűrését és feldolgozását biztosító infrastruktúra kiépítése; technológiai fejlesztések 
tervezése 
2–5. év: a vállalkozások támogatása 
 
Pályázók köre: vajdasági magyar kis- és középvállalkozások 
Támogatott tevékenységek: kiviteli ügyletek lebonyolítása, telekvásárlás új termelőüzem létesítése céljából, meglévő 
termelési kapacitások megvásárlása, felújítása és felszerelése, új termelési kapacitások építése és felszerelése, korszerű 
technológiák bevezetésének támogatása (új gépek vásárlása), energiahatékony rendszerek bevezetése 
Támogatás formája:rövid lejáratú forgóeszközhitelek és hosszú lejáratú beruházási hitelvonalak biztosítása 

4.3.3. Gazdasági 
együttműködések támogatása 

Az intézkedés célja: a gazdasági szereplők ágazat szerinti együttműködésének erősítése. 
 
Pályázók köre: vajdasági magyar gazdasági szereplőket tömörítő gazdasági integrációk (klaszterek). 
  
 
Támogatott tevékenységek: gazdasági együttműködések létrehozása, működtetése és 
programtevékenységének megvalósítása, vissza nem térítendő támogatások odaítélésével. 
 
A megvalósítás indikátorai: 
1. év: Megtörténik a hasonló profilú vállalkozások és gazdaságok feltérképezése; a kapcsolatfelével a K+F 
szereplői és a kkv-k között; megtörténik a kreatív iparban és környezet(védelm)i iparban működő vállalkozások és 
egyének feltérképezése; elkészül a webes találkozási és információ-megosztási felület; elkezdődik a kooperáció révén 
létrehozható magasabb hozzáadott értékű termékek listázása; megkezdik működésüket a gazdasági társulások. 
2–4. év: További gazdasági társulások indulnak el; folyamatos a bekapcsolásuk a regionális hálózatokba; elkészülnek a 
projektek új termék gyártására és piacra vitelére; elindulnak a projektek a kreatív és a környezet(védelm)i iparban. 
5. év: Összesítés. 

 


