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ALAPELVEK: 

• Nemzeti, regionális és helyi fejlesztési irányvonalak 

figyelembevételével, 

• Magyarország Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiájára 

épül, 

•  A magyar kormány a Kárpát-medence térségét – és ezzel együtt a 

Vajdaság célterületeit is – érintő stratégia szintű gazdaságfejlesztési 

dokumentuma,  

• A vajdasági magyarság sajátos helyzete: 

• Gazdasági gyarapodása egyrészt nem választható el a tartomány, 

illetve Szerbia többségi nemzeti gyarapodásától,  

• Összekötő szerep a vajdasági magyar kisebbség és az anyaország 

között,  

• A két ország kölcsönös előnyére való gazdasági kapcsolatok 

fejlesztése. 
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HELYZETELEMZÉS: 

 

• Természeti erőforrások és adottságok, 

• Demográfiai sajátosságok, munkanélküliség, 

• Mezőgazdaság, 

• Gazdasági helyzetértékelés, 

• Közlekedési és egyéb műszaki infrastruktúra, 

• Turizmus, 

• Az európai uniós határon átnyúló támogatások 

hasznosulása Vajdaságban. 

 



JÖVŐKÉP: 

 

• Sikeres, magabiztos, együttműködő vajdasági magyar 

közösség, gazdasági és politikai érdekérvényesítő 

képességgel. 

 

KÜLDETÉS: 

 

• A vajdasági magyarság megmaradása és 

önmegvalósítása a szülőföldjén, gazdasági, politikai, 

erkölcsi és  tudományos felemelekedése. 

 

 



SWOT ELEMZÉS, 4 STRATÉGIA: 
• elkerülő stratégia: 

– a vajdasági magyarság elvándorlásának enyhítése a munkaerő piaci 

kereslet- kínálat egyensúlyba hozásával, 

• támadó stratégia: 

– magas hozzáadott értékű élelmiszertermelés szervezése, horizontális 

és vertikális integrációja külföldi és hazai eszközök bevonásával, 

– kedvező természeti adottságokra és kultúrtörténeti értékekre szervezett 

turizmus és a hozzá kapcsolódó gazdaság fejlesztése, európai és más 

források felhasználásával, 

• védekező stratégia: 

– a piacvesztés megakadályozása a természeti erőforrások megőrzése 

mellett. 

 

 



OPERATÍV PROGRAMOK: 

 

• Stratégiák alapján operatív programok kidolgozása (35 

darab) - jelentős átfedések:  

 

- Mezőgazdaság – élelmiszeripar 

- Turizmus 

- Természeti erőforrások megvédése  

- Piaci megjelenés 

- KKV fejlesztés 

 

 



OPERATÍV PROGRAMOK ALAPJÁN AKCIÓTERVEK 

ELKÉSZÍTÉSE: 

 

• Technikai segítségnyújtás, 

• Rendszerbeli keretfeltételek biztosítása állami 

struktúrákon keresztül,  

• Általános akciótervek,  

• Ágazati akciótervek,   

  



TECHNIKAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: 

 

• Több akcióterv is előirányzott különféle 

intézményalapításokat. 

• A stratégia egy  átfogó, támogató és lebonyolító 

szervezetet javasol a teljes program levezénylésére, 

illetve technikai segítségnyújtásra Vajdasági Magyar 

Közösségfejlesztési Központ néven. 

  

 



RENDSZERBELI KERETFELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA 

ÁLLAMI STRUKTÚRÁKON KERESZTÜL:  

 

• Azon területek, amelyek állami, tartományi és 

önkormányzati szintű cselekvést tesznek szükségessé,  

• Négy alrendszer: infrastruktúrafejlesztés,  jogszabályi 

rendszer átalakítása,  környezetvédelem, oktatás, 

• Alapfeltételek a program sikeres megvalósításához. 

 



ÁLTALÁNOS AKCIÓTERVEK:  

 

• Amelyek minden ágazat szempontjából fontosak, illetve 

amelyeket a 35 akcióterv többsége érintett, 

• Témakörök: szabványosítás, marketing- és 

kommunikációs tevékenység, a természeti 

erőforrások megtartása a közösség tulajdonában és 

az emberi erőforrás fejlesztése. 

 



ÁGAZATI AKCIÓTERVEK  

 

• Egymástól függetlenül is fejleszthető beavatkozási 

területek,  

• A vajdasági magyarság szempontjából jelentős és a 

stratégiában is külön témakörként kezelt ágazatok,  

• Négy csoport: mezőgazdaság, turizmus, gazdaság és 

munkaerőpiac. 

 



MEZŐGAZDASÁG: 

 

• Termelők integrációja  

• Termelés és piacra jutás 

 

TURIZMUS: 

 

• Tartalmak fejlesztése 

• Kapacitások fejlesztése  

• Együttműködések támogatása 

 

 

 



GAZDASÁG ÉS MUNKAERŐPIAC: 

 

• Vállalkozásfejlesztés 

• Termelésserkentés 

• Együttműködések támogatása  

 



AZ AKCIÓTERVEK TARTALMAZZÁK AZ INTÉZKEDÉS: 

 

• Leírását, 

• Indoklását, 

• Céljait, 

• A megvalósítás indikátorait,  

• A célcsoportját, 

• A támogatás formáját, odaítélésének eljárásrendjét, 

• A támogatandó tevékenységeket, 

 

 



A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FORRÁSAI: 

 

• 50 milliárd Forint 5 évre elosztva, Magyarország  

kormánya által biztosítva,  

 

• 20 milliárd vissza nem térítendő támogatás, 

• 30 milliárd hitel, mely a visszafizetés után újra 

kihelyezésre kerülnek. 

 



CÉLCSOPORT: 

 

• Vajdasági magyar kis- és középvállalkozói kör, 

önkormányzatok, 

 

KÖVETKEZŐ LÉPÉS: 

• Intézményrendszer kiépítése, a kihelyezések technikai 

előkészítése. 



 

 

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


