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A disszertáció célja, hipotézisei és kérdései  

Doktori disszertációm célja, hogy a 2007-2013 uniós költségvetési periódusban, és az azt 

követő két évben lezajlott az Európai Unió Instrument for Pre-accesion Assistance (IPA) 

programjának eszközeiből allokált határon átnyúló projektek eredményeit vizsgálja. Munkám 

során a Vajdaságra fókuszáltam, a magyar, a horvát és a román határ mentén kialakított 

program-területek eredményeit vizsgáltam a területi fejlődés viszonyrendszerében. 

A kutatás és az arra épülő munka célja, hogy választ adjon arra a feltevésre, hogy a 

Vajdaság területi fejlődése szempontjából a határon átnyúló uniós források hosszú távú pozitív 

fejlesztéseket eredményeztek valamint, hogy megvizsgálja, hogy az egyes önkormányzatok, 

illetve más a területfejlesztésben aktív szubjektumok milyen módon tudták a forrásokat lehívni, 

és azokat fenntartható módon felhasználni. Feltehető az a kérdés is, hogy a magyar kisebbség 

mekkora szerepet játszott - a források lehívásában, s az eddigi gyakorlatok megalapozhatták-e 

a jövőbeni jobb forráslehívási képességet. Mindezen hipotézisek egymásra épülnek, szoros 

összefüggésben állnak egymással. A munka során azokat a tényeket kerestem, amelyekkel 

állításaimat meg tudom erősíteni vagy cáfolni. 

A disszertáció alapvető kérdése a Vajdaság fejlődésére fókuszál, a térség relatív területi 

fejlettsége elsősorban a történelmi hagyományainak köszönhető, ami az elmúlt évtizedek 

folyamán alakult ki. A 90-es évek során történő politikai és geopolitikai változások, valamint 

Szerbia gazdasági-politikai visszaesése következtében viszont a Vajdaság fejlődési pályája 

megtört, s az ország többi részéhez viszonyítva elveszítette országos jelentőségű vezető 

szerepét. Erre a problémára megoldást jelenthetnek az Uniós támogatások (is) és ezen belül a 

határon átívelő programok forrásai, amelyek a Vajdaság számára koncentráltabban érhetőek el 

az ország többi részéhez viszonyítva. Erre a kérdésre építettem fel azt az öt hipotézist, amelyek 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz és logikailag összefüggenek.  

 

Fő hipotézis:  

Az Európai Unió, - többek között - határon átnyúló együttműködést támogató programjai 

pozitív hatással voltak a Vajdaság területi fejlődésére. 

A Vajdaság Autonóm Tartomány történelmét és területi fejlődésének folyamatát vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy az a második világháború befejezését követően a mindenkori délszláv 

politikai érdekek játszótereként szolgált egészen mostanáig. 2018-ban lesz 100 éve, hogy az 

Osztrák-Magyar Monarchia elveszítette a fennhatóságát e terület felett. A Monarchia egyik 

legjelentősebb élelmiszertermelőjének számító terület egy sokkal fejletlenebb, az oszmán 

birodalomból alig kiszakadt ország kereteibe került, úgy, hogy a legfejlettebb tartományává vált 
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az akkori Szerb-Horvát-Szlovén (majd Jugoszláv) Királyságnak. Az ország kizsákmányolása 

azonnal megkezdődött, ami a második világháborút követően Jugoszláv NK megalakulásával 

még fokozottabbá vált. Ekkor már nem csak a megtermelt terményeket szállították el, hanem a 

gyárakat és feldolgozó üzemeket is leszerelték és a kevésbé fejlett boszniai és más területekre 

szállították, mindamellett a Vajdaság lakosai fizették a legtöbb adót folyamatosan az 

államkasszába (Zarade u Republici Srbiji, 1965-2005). Az 1974-ben elfogadott alkotmány 

valamelyest stabilizálta a terület gazdaságát, és a kapott autonómia részleges függetlenséget 

biztosított. Ez is csak a politikai hatalmi játszma eszköze volt, amellyel Tito ellensúlyozta a 

szlovén és horvát politikai és gazdasági önállósulásra való törekvéseket.  

Jugoszlávia megszűnésével nem volt többé szükség ellensúlyokra, így autonómiára 

sem. Újra megindult a térség kizsákmányolása, ami még jobban nyilvánvalóvá vált: a 

milosevicsi rezsim a 90-es években először csak a vajdasági mezőgazdasági termelők 

megtakarított devizáját vette el, utána már a megtermelt gabonáját is az alacsony felvásárlási 

árak rendeleti szabályozásával vagy rosszabb esetben ki nem fizetésével. A 2000-es évek 

rendszerváltásának köszönhetően a vajdasági pártok kiharcoltak egy korlátozott autonómiát, 

amely az ún. Omnibusz törvény (Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine 

Vojvodine, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 6/2002 és 99/2009) meghozatalával került 

be a szerb jogrendbe, amit a balkáni politizálásra jellemző módon sohasem tartottak be teljes 

mértékben, mint ahogyan azt sem, hogy a szerb alkotmány szerint Szerbia Köztársaság 

költségvetésének 7%-a Vajdaságot illeti (Ustav Republike Srbije, Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye 98/2006). 

Elemezve a szerbiai regionális fejlesztési stratégia akciótervét (Strategija regionalnog 

razvoja republike Srbije za period od 2007 do 2012 godine, Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönye 21/2007) egyetlen egy elemet sem találunk, ami a Vajdaságnak, mint önálló régiónak 

fejlődését írná elő. Már az 1960 és 1990 között hatályban lévő Szerbia Területrendezési Terve 

is az Újvidék-Belgrád fejlődési tengelyt emeli csak ki (Nagy I. 2007), a hatályban lévő 

Regionális Fejlesztésről szóló törvény (Zakon o regionalnom razvoju, Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönye 51/2009, 30/2010 és 89/2015) is csak, mint az öt régió egyikét említi 

Vajdaságot. Ilyen történelmi háttérrel és politikai hozzáállással a Vajdaság, amelynek 

hozzávetőlegesen 40%-a határ menti terület, a szerb fejlesztési politikában nem lehetnek 

kiemelkedő tervei. Vajdaság Autonóm Tartomány 2002-ben fogadott el egy gazdaságfejlesztési 

tervet (Ricz-Gábrity, 2006), amely ha megvalósult volna, jelentős területi fejlődést 

eredményezhetett volna, de az állami források hiánya miatt az operatív programok jó része 

végrehajtás nélkül csak terv maradt.  
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Mindezekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a Vajdaság számára a kitörési pontot az 

uniós források mihamarabbi és minél eredményesebb lehívása jelentheti.  

A vizsgálat során, a három határszakaszon lezajlott programok mindegyikét több 

szempontból elemeztem, elsősorban az infrastrukturális, gazdasági, turisztikai, innovációt 

támogató és környezetvédelemmel foglalkozó projektek elemzésével, saját empirikus 

tapasztalatok beépítésével. Mivel a területi fejlődés alapegységei a települések, a 

szerbiai/vajdasági közigazgatás szerint a községek, az általuk megvalósított fejlesztéseket 

vizsgáltam, illetve néhány esetben a tartományi adminisztráció által implementált projekteket, 

amelyeknek lehetséges hatásuk van a területi fejlődésre.  

A további hipotéziseim közül az első szerint a közvetlenül a határ mentén fekvő 

községek számára a határon átnyúló támogatások jelentős statisztikailag kimutatható fejlődést 

idéztek elő. 

Ez a felállított hipotézisem szoros kapcsolatban van következő hipotézissel, ami a 

támogatási források területi eloszlásának módját feltételezi. Feltételezésem szerint, mivel a 

vizsgált uniós programok alapvető célja a határon átívelő hatás erősítése és a perifériális 

térségek lemaradásának csökkentése, ezért a fizikailag a határ közelében lévő térségek 

magasabb arányban tudták lehívni a támogatási forrásokat. Ebből eredeztetve azok hatásai is 

jelentősebbek az adott területre, ami mind az infrastrukturális output indikátorokban, mind az 

ezeken alapuló társadalmi mutatókban jelentkezik.  

Külön figyelmet kell fordítani a határ menti térségekre, attól függetlenül, hogy Vajdaság 

egész területe legalább egy programban részt vehet, mivel a területi fejlődésre hatással lévő 

projektek elsősorban infrastrukturális beruházások, közös üzleti megoldások, 

környezetvédelmi és turisztikai beruházások megvalósításából állnak, amelyek közvetlenül 

hatnak a területi fejlődésre.  

Következő hipotézisem szerint az egyes vajdasági községek között jelentős eltérés van 

a támogatás abszorpciós képességben.  

Ezt a feltevést több tényezőre alapozom. Saját empirikus tapasztalataim szerint a 

vajdasági községek abszorpciója elsősorban az adott község/város fejlettségén és méretén, a 

megfelelő káderállományon, a megfelelő kapcsolatrendszeren és nem utolsó sorban a földrajzi 

elhelyezkedésen, valamint stratégiai gondolkodásán múlik. Minél nagyobb egy város 

adminisztrációja, annál több lehetősége van, hogy európai uniós projektekben vegyen részt, 

ugyanis megvannak azok az erőforrások, amelyek ezt lehetővé teszik: költségvetési eszközök 

az előfinanszírozásra és az önrész biztosítására, megfelelő szakértelemmel, tapasztalattal és 

nyelvtudással rendelkező káderállomány, amelyet nagyobb szakember kínálatból tud 
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kiválasztani, valamint jelentős kapcsolati tőke a szomszédos országokban. Ha ehhez még 

kedvező földrajzi, határ menti elhelyezkedés is társul, akkor meglátásom szerint előnnyel indul 

a projektek lehívásában.  

Mindezek mellett nem elhanyagolható tényező, hogy azon önkormányzati egységek, 

amelyek jól behatárolt és átgondolt fejlesztési stratégiákkal rendelkeznek, majd ezekre építve 

folyamatos pályázati munkát végeznek, jelentős projekt abszorpciós képességgel rendelkeznek.  

Ehhez a hipotézishez kötődik a következő is, amely szerint a vajdasági magyar közösség 

a meglévő kapcsolatrendszerének köszönhetően a támogatások lehívásának szempontjából az 

átlagnál jobban teljesített.  

A 2011. évi népszámlálás (http://popis2011.stat.rs) szerint a Vajdaság területén 251.136 

magyar nemzetiségű polgár él, akik elsősorban a magyar határhoz közeli községekben, 

valamint a Tisza mentén alkotnak tömböt hozzávetőlegesen a Duna-Tisza-Duna (valamikori 

nevén Ferenc) csatorna vonaláig. A népszámlálás adatai szerint abszolút magyar többségű 

községek Topolya, Zenta, Magyarkanizsa, Ada, Kishegyes. Szabadka, Csóka és Óbecse relatív 

magyar többségű település, amelyek mellett még Temerinben, Zomborban, Újvidéken, 

Nagykikindán, Törökkanizsán, Nagybecskereken és Törökbecsén él nagyobb magyar 

populáció. Az abszolút magyar többségű települések, valamint Szabadka, a határ közvetlen 

közelében helyezkednek el, és feltételezéseim szerint a magyar lakosság, valamint a magyar 

többségű önkormányzatok jelentős kapcsolatrendszert építettek ki az anyaország irányába, ami 

már maga magyarázza azt, hogy jelentősebb mértékben hívhatják le az uniós forrásokat. Nagy 

jelentősége van a magyar-magyar projekteknek a területi fejlődés szempontjából, mivel a 

magyar többségű községek még a vajdasági átlagnál is hátrányosabb helyzetben vannak, 

köszönve a periferiális helyzetüknek és a kisebbségi lakosságnak.  

A munkám következő hipotézisét a meglévő kapcsolatrendszerre is építve állítottam fel, 

amely szerint a határon átnyúló projektek megvalósítása során jelentős és jól kihasználható 

kapcsolatrendszer alakult ki a határon túli partnerekkel.  

A kutatás fő motívuma a határon átnyúló programok vizsgálata, amihez minden esetben 

egy, a Vajdasággal határos országból kellett megfelelő partnert választania a pályázónak, 

amellyel közös projektötletet adott be. A projektek elve a 4 J, (IPA HUSRB program document) 

ami a közös projekt tervezést, megvalósítást, menedzsmentet és finanszírozást jelent. (Joint 

project development, joint implementation, joint management and joint financing). Ez a négy 

feltétel csak akkor teljesíthető, ha a projektek teljes életciklusa alatt, és azon felül azt 

megelőzően is már kapcsolat van a két vagy több partner között, amit be is kell mutatni a 

projektdokumentációban. A sikeres projekt az, amelynek már van előzménye, jó esetben 
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előzőleg lefolytatott közös projekt, testvérvárosi kapcsolat, vagy többéves együttműködés. 

Mindezek mellett egy sikeres projekt lefolytatása már jelentős esélynövekedést jelent egy 

következő pályázati kiírásnál is.  

A jövőbeni együttműködések alapja lehet az a szaktudás és tapasztalat, amelyet a projekt 

megvalósítók szereztek az elmúlt pályázati ciklusban. Hipotézisem szerint a határon átnyúló 

programok eddig lezajlott támogatásai jó tanulási lehetőséget és gyakorlatot jelentettek a 

jövőbeni uniós támogatási rendszerek fogadására.  

Szerbia számára a 2007-2013-as költségvetési periódusban az öt IPA komponensből két 

komponens volt elérhető (Ricz, 2013), ezek a határon átívelő programok és az intézményépítés 

támogatása voltak.   

A 2014-2020-as költségvetési periódusban (Szügyi – Takács –Ricz, 2016) ezek mellett 

már jelentősebb uniós források lehívására is lehetősége nyílik Szerbiának. Amellett, hogy 

tagjelölt országként megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat, így az IPA II program teljes 

portfóliója elérhetővé válik az ország pályázói számára. Az Unió szinte teljes támogatási 

rendszeréhez hozzáférése lesz a pályázóknak, ami elsősorban a direkt brüsszeli forrásokat 

jelenti. Gondolok itt az Europe for Citizens, Erasmus+ Creative Europe, Horizon 2020, Cosme, 

Life, Easi, stb. programokra, hogy csak a leglényegesebbeket említsem. Ahhoz, hogy ezekre a 

programokra sikeresen pályázzanak a szerbiai szubjektumok, a nemzetközi 

kapcsolatrendszeren túl megfelelő gyakorlat kell a projektek fejlesztésében, a pályázati 

dokumentáció előkészítésében, az implementáció lépéseiben (közbeszerzések, beszámolók, 

stb.) amihez hipotézisem szerint a határon átnyúló projektek megfelelő gyakorlati lehetőséget 

biztosítottak viszonylag kis rizikó mellett.  
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Módszertan 

A határtérségek, a határon átívelő együttműködések kutatásának az európai és a magyar 

tudományos életben is jelentős hagyományai vannak, amelyek a rendszerváltás előtti időszakig 

nyúlnak vissza, és számos publikáció bizonyítja a kutatási munka létjogosultságát. A szerbiai 

regionális és földrajztudomány már jóval, szerényebb eredményekkel dicsekedhet a 

határtérségek kutatásában. Hasonló a helyzet a határon átívelő uniós programok értékelésével 

is. Az egyes programokat az irányító hatóságok hivatalból értékelnek, amelyek jó esetben 

nyilvános anyagok. A magyar kutatók szintén folyamatosan végeznek tudományos 

alapossággal kutatásokat, sajnos a szerbiai kollégák sokkal kevesebb eredménnyel 

büszkélkedhetnek. Ebből kifolyólag munkám módszertani része elsősorban a magyarországi 

gyakorlatokra hagyatkozik, délszláv eredményekkel kiegészítve, természetesen betartva a 

tudományos kutatás alapszabályait. 

A doktori disszertációm elkészítését közel tíz éves kutatómunka előzte meg, amelynek 

első részében a 2003 és 2009 között elérhető az Európai Unió által a határon átívelő programok 

finanszírozására szánt eszközök hatékonyságát kutattam vajdasági dimenzióval. E kutatás 

eredményeit a doktori tanulmányaimat lezáró abszolutóriumi dolgozatomban foglaltam össze, 

melyet 2010-ben védtem meg. Az abszolutóriumi dolgozat egy rövid összefoglalása található 

meg disszertációmban, mintegy bevezetve a 2010-től elérhető források vizsgálatát, amely a 

második része volt a kutatómunkámnak, és amely egészen a disszertáció megírásáig tartott.  

A kutató munka módszertanát úgy állítottam fel, hogy az mind makro- mind pedig mikro 

szinten vizsgálni tudja  a Vajdasággal határos térségek határon átnyúló programjait, illetve az 

egyes projektek eredményességét is. A kutatási folyamat első lépése az Európai Bizottság által 

elfogadott programdokumentumok vizsgálata volt, amelyek teljes képet adtak arról, hogy 

melyek voltak azok a célok, amelyeket a programoknak teljesíteni kellett, majd pedig az egyes 

programterületek eredményes pályázataink vizsgálatát végeztem el, fókuszálva a területi 

fejlődésre hatással bíró projektekre: infrastrukturális fejlesztések, gazdaságfejlesztés, turizmus, 

környezetvédelem területén.  

Mindhárom programterület tekintetében felhasználtam az elérhető statisztikákat, a 

hivatalos programértékeléseket, esetleges elérhető tudományos és más publikációkat. 

Mindezek mellett szinte az összes releváns megvalósítóval készítettem interjút, ami elsősorban 

az önkormányzatok képviselőire korlátozódott, ugyanis a projektek nagy részét 

önkormányzatok valósították meg. Saját munkámból kifolyólag több mint 20 projektet 

ismertem belülről is, ami megkönnyítette a dolgomat a hosszú távú, a területfejlesztésre 
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gyakorolt hatás kimutatásában. Mindhárom program esetében törekedtem arra, hogy a 

számomra rendelkezésre álló összes információt be tudjam gyűjteni és a lehetséges projektről 

sikerüljön adatokat felvenni. Ezeket a munka során elemeztem és szintetizáltam. A hipotézisek 

felállítását követően célirányosan kerestem azokat a statisztikai valamit projektekből 

eredeztethető adatokat, amelyekkel a hipotéziseket megerősíteni vagy megcáfolni tudtam. 

Mindezek érdekében az elérhető szerbiai statisztikai rendszer Vajdaságra és az annál 

alacsonyabban elérhető községi szintjeire gyűjtöttem adatokat, amelyeket párhuzamba állítva, 

összehasonlítva az idődimenzióval, valamint a projektek eredményeivel tudtam levonni a 

következtetéseimet.  

Munkámat jelentősen megnehezítette, hogy a szerbiai statisztikai rendszer átalakulóban 

van, az egyedi szerb rendszerről az Eurostat módszertanára való átállás folyamatban van, így 

sok esetben az adatsorok nem elérhetők, hiányosak vagy az idősorok visszamenőlegesen 

megszakadnak a 2010-es évek környékén. Ilyen problémáim voltak a regionális GDP méréssel, 

mivel Vajdaság GDP-jét csak 2009-óta mérik, sajnos községi vagyis LAU 1-es szintre 

egyáltalán nem mérnek GDP adatokat, csak bruttó hozzáadott értéket, amely idősor viszont nem 

teljes. Azért, hogy ezeket a problémákat kiküszöböljem, olyan adatsorokat használtam, amelyek 

hosszabb távra és megbízhatóan elérhetőek. Ezek összehasonlításával próbáltam a 

hipotéziseimet megerősíteni vagy megcáfolni. Olyan adatokat használtam LAU 1-es szintre, 

melyek, elérhetőek voltak teljes idősorokra és valamilyen formában igazolják egy adott 

község/város fejlettségét, mint például a havi átlagkeresetet, munkanélkülieket, a 

foglalkoztatottak számát, az egyes önkormányzatok költségvetésének kiadási/bevételi oldalait, 

beruházások volumenét stb.  

Azért választottam kutatásom hipotéziseinek megerősítésére ezeket a mutatókat, mert a 

szerb kormány is ezeket használta a 2014-ig minden évben kiadott hivatalos, a községek 

fejlettségi szintjét meghatározó aggregált mutatók kiszámításához. Így tudtam összehasonlítási 

alapokat biztosítani. (Uredba o utvrdjivanju metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti 

regiona i jedinica lokalne samouprave, Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 68/2011). 

Azoknál a hipotéziseknél, ahol leíró, puhább bizonyítási eljárásokra volt szükség, ott a 

lekérdezés eredményeit használtam fel. Ezen információkat 25 önkormányzat illetékesével 

folytatott interjú során tudtam beszerezni, illetve más publikációkból (Evropa u Vojvodini, 

2015) további önkormányzatok és más pályázók véleményét is szintetizálni tudtam az 

anyaghoz. 
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A kutatás eredményei a hipotézisek összefoglalása 

A fő hipotézisem szerint az Európai Unió, - többek között - a határon átnyúló programjai 

pozitív hatással voltak a Vajdaság területi fejlődésére. Ezt a hipotézist a további hipotézisek 

alátámasztják, vagy megcáfolják. A munka során elemeztem az uniós programok 

megvalósítását, azok eredményeit, fenntarthatóságát, és bemutattam a Vajdaság fejlődési 

pályáját, külön hangsúlyt fektetve azon községekre, amelyek a legtöbb határon átnyúló 

projektben vettek részt. Az elemzést követően megállapítható hogy a felállított hipotézis 

munkám során bemutatott adatokkal nem nyert bizonyítást. A Vajdaság területi fejlődésére az 

uniós források nem hatottak pozitívan, a területi fejlődés nem lendült fel, az egyes területi 

egységek fejlettségi szintje nem haladta meg a programok elindulása előtti időszakot. A 2009-

2014 közötti időszak vizsgálata megmutatta, hogy a projektek nem tudták azokat a külső, 

elsősorban politikai és gazdasági hatásokat ellensúlyozni, amelyek meghatározták a terület 

fejlődési pályáját. A Vajdaság sohasem volt a szerbiai területfejlesztés fókuszában, perifériális 

térségként a közelmúltban Belgráddal szemben is elvesztette a vezető szerepét az országban. 

Az általam vizsgált három határon átívelő program (sem) adott kellő lendületet ahhoz, hogy 

egy egészséges és mérhető területi fejlődés bontakozzon ki. A megvalósított projektek kiválóak 

voltak egyes perifériális problémák megoldására, mint a határátkelők, határon átnyúló 

kerékpárutak, árvízvédelmi rendszerek építése, de ezek hosszú távú hatást nem eredményeztek. 

A határon átnyúló programok tervezése során meghatározott indikátorok teljesültek, melyeket 

alátámasztanak az egyes programokat összefoglaló elemzések, de összességében nem 

mutatható ki mérhető területi fejlődés. Természetesen a projektek jelentős hatás gyakoroltak 

egy-egy mikroközösség életére, legyen az helyi, vagy községi/városi, kiváló alkalmat 

teremtettek a későbbi együttműködések kialakítására.  

Sok esetben egyáltalán nem érvényesült a határon átívelő hatás, mivel túlságosan 

kiterjedt az a programterület, amelyen projektek valósíthatók meg, és a legjelentősebb 

forrásokat nem is a határ menti települések vitték el, hanem a nagy és fejlett városok, mint 

például Újvidék. Ugyanígy a határ menti területek periférikus jellege sem változott jelentősen, 

annak ellenére, hogy a határ menti programok lényege éppen a leszakadás csökkentése kell, 

hogy legyen. Az eddig megvalósult fejlesztések nem csökkentették a hátrányos helyzetű régiók 

leszakadását, inkább növelték a különbségeket.  

Szintén megállapítható, hogy a kistelepülések hátrányos helyzetben vannak. Amellett, 

hogy nem rendelkeznek kellő erőforrással a pályázati eszközök lehívásához, maguk a 

támogatási programok sem olyanok, hogy a kis és a periférián lévő településeket támogatnák. 
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Mindezek ellenére a jövő egyértelműen az uniós finanszírozásban van, mivel az elmúlt 

évek során a hazai fejlesztési források sokszorosa került így a rendszerbe, viszont ahhoz, hogy 

a források területileg egyenlőbben kerüljenek elosztásra, a következő programozási időszakban 

jobban kellene ügyelni a területi és az ágazati arányosságok megtartására. 

További hipotézisek:  

Közvetlenül a határ mentén fekvő községek számára a határon átnyúló támogatások jelentős 

statisztikailag kimutatható fejlődést idéztek elő. 

A projektgazdák és a projekt megvalósítási helyek földrajzi vizsgálata során 

bemutatásra került, hogy a legnagyobb mértékben a nagyvárosok, Újvidék és Szabadka, illetve 

egyéb nagy és középvárosok tudták lehívni a támogatások nagyobb részét, illetve ezeken a 

területeken valósultak meg a projektek. Feltételeztem, hogy mivel a vizsgált programok 

alapvető célja a határon átívelő hatás erősítése és a perifériális térségek lemaradásának 

csökkentése volt, a fizikailag a határ közelében lévő térségek magasabb arányban tudták lehívni 

a támogatási forrásokat. Ebből eredeztetve azok hatásai is jelentősebbek voltak az adott 

területre, ami az infrastrukturális output indikátorokban és az ezeken alapuló társadalmi 

mutatókban jelentkezett. Több határ menti község vett részt a projekt megvalósításban, mint 

Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Szabadka, Zombor, Nagykikinda, Versec, amelyek szintén 

jelentős mértékben hívtak le forrásokat. Ha e községek fejlettségi mutatóit összevetjük a projekt 

előtti állapotokkal, akkor megállapítható, hogy kiugró fejlődés nem történt. A nagyobb városok 

fejlődési pályája 2012-ben megtörni látszik, a kisebbek viszont egy enyhe fejlődési mozgást 

mutatnak, gondolok itt elsősorban Magyarkanizsára és Törökkanizsára. A hipotézis azon részét 

mindenképpen meg kell cáfolnom, hogy jelentős fejlődést idéztek elő a határon átnyúló 

programok forrásai, de kijelenthető, hogy a kisebb méretű települések számára fejlődési 

alternatívákat biztosítottak az uniós források, amelyeket a már említett községek ki is 

használtak. Mérhető adatokkal tudunk bizonyítani, jól megalapozva ezzel a további fejlődési 

pályájukat.  

Az egyes vajdasági községek között jelentős eltérés van a támogatás abszorpciós képességben.  

Ezt a hipotézist teljes bizonyossággal meg lehet erősíteni az előzőleg bemutatott tények 

figyelembevételével. Ha megvizsgáljuk az önkormányzatok projekt lehívásinak arányait, 

azonnal látható, hogy 11 olyan önkormányzat van, amely 4 vagy annál több projektet tudott 

megvalósítani, ami már jó eredménynek számít, ha az összes önkormányzat projekt aktivitását 

figyelembe vesszük. A 45 önkormányzatból összesen 31 tudott egyáltalán projekteket 

megvalósítani, 14 önkormányzat egyáltalán nem tudott pályázni, vagy nem sikerült neki egy 

nyertes projektet sem átadni. Ez az eredmény azt mutatja, hogy csak azon községek tudnak 
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eredményesen pályázni és ezáltal növelni fejlettségüket, akik a pályázati rendszerben való 

gondolkodáshoz és a projektek végrehajtásához szükséges megfelelő,háttérrel rendelkeznek. 

Gondolok itt az intézményi támogatásra (fejlesztési ügynökség, vagy önkormányzati projekt 

iroda), megfelelő stratégiai tervezési háttérre, a nyelveket és szakmájukat jól ismerő 

projektfejlesztők és megvalósítók humán infrastruktúrájára, és mindehhez erős pénzügyi 

háttérre, hogy az önerőt és az előfinanszírozást biztosítani tudják. Ha a pályázati eredmények 

területi megoszlását vizsgáljuk, látható, hogy a magyar és a román határ mentén fekvő községek 

nagy része eredményesen szerepel a pályázati kiírásokban, ahogy a nagyvárosok is, de itt is 

helyzeti előnye van azon önkormányzatoknak, amelyek fejlettebbek. Ezzel a folyamattal, amely 

öngerjesztő hatású tovább növekszenek a területi különbségek, a nagy és fejlett városok 

(Szabadka, Zombor, Versec, Újvidék) javára.  

A vajdasági magyar közösség a meglévő kapcsolatrendszerének köszönhetően a támogatások 

lehívásának szempontjából az átlagnál jobban teljesített. 

A vajdasági magyar közösség számára az uniós források nagy reményeket jelentettek 

egy évtizeddel ezelőtt. A PHARE és CARDS programokban a magyar jellegű pályázók 

(amelyek vagy magyar többségű önkormányzati egységeket, ezek intézményeit, vagy magyar 

tagságú civil szervezeteket jelentenek) jelentős eredményeket értek el, számarányuk felett 

tudtak lehívni projekteket. Sajnos ez a tendencia az IPA források fogadása folyamán megfordult 

és a programperiódus időszaka alatt folyamatosan romlott. Rögtön meg kell jegyezni, hogy 3 

projekt kivételével csak a magyar – szerb programba vannak magyar-magyar jellegű 

együttműködések, ami nagy mulasztása a magyar közösségnek.  A román programban jelentős 

források álltak rendelkezésre, amelyek ebből a szempontból kihasználatlanok maradtak, a 

horvát programban pedig egyáltalán nem találunk magyar jellegű projekteket.  

Ami a magyar–szerb IPA határon átnyúló programot illeti, itt a magyar közösség 

számarányától jóval kisebb mértékben ért el sikereket. Ha a projektek számát vizsgáljuk, akkor 

jobb a helyzet, de ha figyelembe vesszük az egyes projektek támogatási értékét, akkor 

folyamatos csökkenés mellett egyre rosszabb eredményeket lehet kimutatni. Egyértelműen 

cáfolható a hipotézis miszerint a magyar közösség kihasználva a kapcsolatrendszerét az 

átlagon felül teljesített volna, hiszen még az átlagos értéket sem érték el a magyar jellegű 

projektek. Mindazonáltal a magyar nemzetrész kiváló összekötő tengely a két ország fejlesztési 

programjainak összehangolásában, amelyre építve koordináltan pályázva, az erőforrásokat és 

stratégiák nyújtotta tervezési potenciált kihasználva jelentős eredményeket lehetne elérni. 

A határon átnyúló projektek megvalósítása során jelentős és jól kihasználható 

kapcsolatrendszer alakult ki a határon túli partnerekkel. 
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A projektek végrehajtása csak közös együttműködéssel lehetséges. Azon projektek 

kerültek támogatásra a beadott pályázatok közül, amelyek bebizonyították, hogy közös 

tervezés, menedzsment, végrehajtás és finanszírozás mentén valósulnak meg. Maga a projekt 

végrehajtás úgy került kidolgozásra, hogy az egyes partnerek egymás nélkül nem tudták 

véghezvinni vállalt feladataikat. Ez egy hálózatosodást eredményezett, amely több módon öltött 

testet. Több esetben találtunk példát a lekérdezések során olyan projektekre, amelyek egymásra 

épültek. Ezek bizonyítják azt, hogy a költségvetési periódus alatt a pályázati kiírások során 

folyamatosan fejlődtek a kapcsolatok, amelyek újabbnál újabb projektek generálását idézték 

elő. Természetesen akadt példa rossz partnerségre is, de összességében ez a hipotézis 

megerősíthető, a megvalósulás során jelentős és jól kihasználható kapcsolatrendszer alakult ki 

a határ két oldalán található partnerek között. 

Az IPA együttműködési programban eddig lezárult hét kiírás kapcsán levonható néhány 

következtetés és javaslat az újabb pályázási ciklusokra vonatkozóan. Amennyiben a vajdasági 

önkormányzatok ezekre megfelelően felkészülnek, úgy jelentős mértékben nagyobb esélyekkel 

tudnak pályázni az uniós fejlesztési forrásokra. Az egyik ilyen feltétel a nyelvismeret, amely 

sok potenciális pályázó esetében jelentett akadályt. Ez alatt nem csak az angol nyelv és az uniós 

terminológia ismerete értendő, hanem az is kulcskérdés, hogy a projektpartnerek hogyan tudnak 

kommunikálni egymással. Ugyanis a magyar–szerb IPA határon átnyúló program esetében a 

magyar többségű vajdasági községekben ez nem jelentett gondot. Azonban fontos, hogy az 

önkormányzatok projektmenedzsmenttel foglalkozó emberei és a különféle szakértői 

csapataiban továbbra is legyenek olyan szakemberek, akik ismerik a másik ország nyelvét, 

valamint megfelelő személyes kapcsolatrendszerrel is rendelkeznek. 

A határon átnyúló programok eddig lezajlott támogatásai jó tanulási lehetőség és gyakorlat a 

jövőbeni uniós támogatási rendszerek fogadására  

Ez a hipotézis is megerősíthető. Már az IPA forrásokat megelőző határon átnyúló 

programok legnagyobb eredményei is azok voltak, hogy megfelelő alapot biztosítottak az uniós 

források - legyenek azok határon átnyúló, vagy más jellegűek - fogadására. Az egyes helyi 

kompetenciák, lehetőségek kihasználására a fejlesztési források igazán jó lehetőséget 

nyújtanak, de ezekből jó esetben is csak az adott helyi közösség tudott profitálni. Az elmúlt 13 

év során bebizonyosodott, hogy vannak életképes, a lehetőségekkel élni tudó közösségek, 

illetve szervezetek, amelyek fejlődéséhez nagyban hozzájárulnak a külső, ez esetben EU-s 

források. A pályázati kiírásokra történő túljelentkezés is azt bizonyítja, hogy vannak alulról 

jövő kezdeményezések, amelyek jól kidolgozott projektekkel és megfelelő infrastruktúrával 

rendelkeznek ahhoz, hogy fel tudják használni a támogatási forrásokat. Ez az út a térségben élő 
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és működő más közösségek számára is példaértékű lehet, hiszen, ha látják a fejlődési irányokat, 

a megvalósult programokat, akkor ők is létrehozzák a fejlesztési csapataikat, amelyek a 

későbbiek során további sikeres fejlesztéseket hajtanak végre.  

Összességében megállapítható, hogy a kutatási hipotéziseim nagyobb része 

megcáfolásra került. Ez bizonyítja azt, hogy a túl nagyok voltak az elvárások az uniós 

csatlakozást megelőző folyamatok, illetve az ehhez kapcsolódó előcsatlakozási támogatások 

tekintetében. Mind a kutatók, mind pedig a témát az átlagosnál csak egy kicsit jobban ismerő 

laikusok számára is nyilvánvaló volt, hogy az elmúlt évtizedben a tartományba érkezett 

fejlesztési források jelentős területi fejlődést indukáltak. Ezt a feltételezést a munkám 

megcáfolta, viszont azt megerősítette, hogy az uniós csatlakozásban van fejlesztési perspektíva, 

a megfelelően felkészült közösségek, számára nagy lehetőségeket rejtenek az előttünk álló 

előcsatlakozási alapok.  
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A disszertáció új, tudományos eredményeinek összefoglalása 

Összesességében megállapítható a vizsgált mutatók alapján, hogy a Vajdaság határon átívelő 

uniós forrásokat legnagyobb mértékben lehívó települései fejlettsége a vizsgált időszakban 

jelentősen nem változott, csak minimális növekedés tapasztalható, ha az összes mutatót 

figyelembe vesszük és kiszűrjük a torzító tényezőket is. Ha Szerbia GDP-jéhez viszonyítjuk, 

amely igaz hektikusan, de folyamatos növekedésben van, azt mondhatjuk, hogy az egyes 

községek növekedése nem éri el ezt a szintet, bármely mutatót figyelembe véve.  

Az egyes községek nem hogy átlépnek, egy magasabb fejlettségi csoportba, hanem vagy 

stagnálás, vagy visszaesés mutatható ki öt esetben. A költségvetés bevételi és kiadás oldalai 

nőnek folyamatosan 2012-ig, ami mutathat egy fejlettségbeli növekedést is, de 2012-ben 

megtörik a lendület. Ezt a törésben biztosan szerepet játszik a kormány megszorító és 

centralizációs politikája, ami az önkormányzatok költségvetését és jogköreit is csökkenti, de 

mindenképpen szerepet játszik benne a községek perifériális jellege, a kevesebb beruházó, és 

ezáltal a munkahelyek csökkenése, ami szintén kimutatható, és ezáltal az önkormányzatok 

egyik legnagyobb bevétele a személyi jövedelemadó befizetéseinek a mértéke is csökken. A 

beruházások szintén hektikusan alakulnak, talán csak a 2014-es évre mutatható ki valamelyest 

növekedés, ami a jövő szempontjából a gazdasági felzárkózást jelentheti.  

Az Európai uniós források még nem jelennek meg elég nagy arányban a térség 

fejlesztésében ezért a hazai és világgazdasági folyamatok elnyomják azok hatásait. Nagyon 

minimális az a keretösszeg, amely az infrastrukturális projektek támogatására fordítható, és 

amelynek jelentősebb hatása lehet a területi fejlődésre, a szoft projekteknél, amelyek sok 

esetben csak olyan akciók finanszírozására szolgálnak, amelyeknek semmilyen hosszú távú 

hatásuk sincsen.   
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The dissertation’s goal, hypothesis and issues  

The doctoral dissertation’s goal is to examine the results of the projects implemented during 

the EU financial framework 2007-2013, as well as the following two years, financed through 

the means of the European Union’s Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) allocated to 

cross-border cooperation. During my work I focused on Vojvodina, and I examined the results 

of the Hungarian, Croatian and Romanian programme territories in relation to regional 

development.  

The research and the work based on it aims to give an answer to the assumption that 

regarding the regional development of Vojvodina, the cross-border EU resources resulted in 

long-term positive development, as well as to examine methods for using resources by certain 

municipalities and other subjects active in regional development, and their methods to utilize 

these funds sustainably. The question of the role of Hungarian minority in using the funds can 

be raised, as well as whether the previous experiences were a foundation for a better absorption 

ability of resources in the future. All these hypotheses are built on one another and are strongly 

linked to each other. Throughout my work I have been searching for facts that can either confirm 

my contentions or disprove them.  

The fundamental issue of the dissertation focuses on the development of Vojvodina, the 

territory’s relative regional development is mainly due to historic traditions, which evolved 

during the last couple of decades. The political and geopolitical changes of the 90s, and Serbia’s 

economic and political relapse led to the break of the development path of Vojvodina, and in 

relation to the other parts of the country, it lost its leading position of national significance. The 

EU support (along with others), and within it the cross-border programmes’ resources can be a 

solution to this problem, as they are available to Vojvodina more concentratedly than to other 

regions of the country. I built up five hypotheses based on this issue, which are strongly linked 

to each other and logically cohere.  

 

Main hypothesis:  

The European Union, - inter alia - the cross-border cooperation programme had positive 

effects on Vojvodina’s regional development. 

Examining the history and the process of regional development of the Autonomous Province 

of Vojvodina, we can conclude that after the end of World War II, the territory served as a 

playground of Yugoslav political interests of all times, up to now. In 2018, it will be 100 years 

since the Austro-Hungarian Empire lost its authority over this territory. The territory that was 

once one of the most significant food producer, became the part of a much less developed 
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country that was freshly torn out from the Ottoman Empire, so it became a more developed 

province of the then Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (later Yugoslavia). The 

exploitation of the state started immediately, which became more intense after the declaration 

of the Federal People’s Republic of Yugoslavia. In this period, not only the produce was 

transported, but the factories and processing plants were dismantled and taken to less developed 

Bosnian and other territories, however the population of Vojvodina was paying most taxes 

constantly into the treasury (Zarade u Republici Srbiji (Earnings in the Republic of Serbia), 

1965-2005). The constitution adopted in 1974 somewhat stabilized the region’s territory, and 

the approved autonomy secured a partial independence. This was again only a tool of a political 

power game, this way Tito was compensating the Slovene and Croatian aspiration towards 

political and economic independence.  

With the end of Yugoslavia, there was no more need for compensation, nor was there 

need for autonomy. The region’s exploitation began again, which became more obvious: 

Milošević's regime in the 90s first began to take away the foreign currency savings of the 

agricultural producers in Vojvodina, after that it took their grain by regulating lower purchase 

prices or in worse cases, not even paying for it. After the change of regime at the beginning of 

2000s the political parties in Vojvodina succeeded to gain a limited autonomy, which entered 

the Serbian legal system by the adoption of the Omnibus Law (Zakon o utvrđivanju nadležnosti 

Autonomne pokrajine Vojvodine (Law on determining the Autonomy of the Autonomous 

Province of Vojvodina), Official Gazette of the Republic of Serbia 6/2002 and 99/2009), which 

was never fully complied as characteristic for politics on the Balkans, which is the same case 

with the Serbian Constitution, which declares that Vojvodina is entitled to 7% of the budget of 

the Republic of Serbia (Ustav Republike Srbije (Constitution of the Republic of Serbia, Official 

Gazette of the Republic of Serbia 98/2006). 

Analysing the Serbian regional development strategy’s action plan (Strategija 

regionalnog razvoja republike Srbije za period od 2007 do 2012 godine (Republic of Serbia 

Regional Development Strategy for the period of 2007-2012), Official Gazette of the Republic 

of Serbia 21/2007) there are no elements that prescribe the development of Vojvodina as an 

independent region. Serbia’s Spatial Planning document being in force between 1960 and 1990 

highlights the development axis Novi Sad-Belgrade (Nagy I. 2007), the current Regional 

Development Law (Zakon o regionalnom razvoju (Regional Development Law), Official 

Gazette of the Republic of Serbia 51/2009, 30/2010 and 89/2015) mentions Vojvodina as one 

of the five regions. With such a historic background and political approach Vojvodina, which 

is on cross-border area in approximately 40%, cannot have significant plans in the Serbian 
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development politics. The Autonomous Province of Vojvodina adopted an economic 

development plan (Ricz-Gábrity, 2006), which could have resulted significant regional 

development if implemented, but due to the lack of state funds, most of the operative 

programmes remained only plans without implementation.  

From the above we can conclude that the EU resources and their absorption as soon as possible 

and as effectively as possible, can mean a breakout for Vojvodina.  

Throughout the examination I had analysed the implemented programmes on the three 

border areas from various aspects, primarily analyzing infrastructure, economics, tourism, 

innovation supporting and ecologic projects, incorporating my own empiric practice. Since the 

basic units of regional development are settlements, according to the Serbian/Vojvodina 

administration, the municipalities, I examined the implemented projects of municipalities, and 

in some cases I also examined the implemented projects of the provincial administration, that 

had influence on regional development.  

According to my next hypothesis regarding the settlements directly on the border, the 

cross-border cooperation assistance led to a significant development that can be expressed 

statistically. 

The hypothesis set up is in close relation with my next hypothesis, which assumes the 

method of regional distribution of assistance resources. According to my assumption, as the 

primary aim of the EU programmes in focus is to strengthen the cross-border impact and to 

reduce the backlog of peripheral areas, therefore the territories physically closer to the border 

could absorb the funds in higher proportion. Resulting from these, the effects are more 

significant in the given area appearing in infrastructural output indicators as well as social 

indicators based on this.  

Special attention ought to be paid to the border area, regardless of the fact that 

Vojvodina’s whole territory can participate in at least one programme, as the projects having 

an impact on regional development are primarily infrastructural investments, joint business 

solutions, environmental and touristic investments, which directly affect regional development.  

My next hypothesis is the following: certain municipalities in Vojvodina have 

significantly higher fund absorbing ability, than others.  

This assumption is based on several factors. According to my own empiric practice the 

absorbing ability of the given municipalities/cities primarily depend on their level of 

development and size, on adequate staff, adequate network of partners and last but not least on 

geographic position, as well as strategic thinking. The bigger the city’s administration, the 

higher is its potential to participate in European Union projects, as it has the necessary resources 
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that enable: securing financial means to secure pre-financing and own contribution, staff with 

adequate expertise, experience and linguistic skills, which it can recruit from a wider 

professional labor market, and possesses a significant social capital in the neighboring 

countries. If there is also favorable geographic border location associated, then in my opinion 

the project starts off with an advance to draw funding.  

Beside these, the fact that the local authorities having a well-defined and well thought 

out development strategy and constantly elaborate projects based on these strategic documents 

having a significant project absorbing ability - cannot be negligible.  

The following hypothesis is linked to the previous one, and it claims that due to the 

existing network of contacts, the Hungarian community in Vojvodina from the aspect of 

drawing funds, was more successful than average.  

According to the census from 2011 (http://popis2011.stat.rs) there are 251.136 citizens 

of Hungarian nationality living on the territory of Vojvodina, and they primarily live in 

communities close to the border, and along the river Tisza forming a block approximately down 

to the Danube-Tisza-Danube channel’s line (the former Franz channel). The data of the census 

indicates that the municipalities with absolute Hungarian majority are Bačka Topola, Senta, 

Kanjiža, Ada, Mali Iđoš. Subotica, Čoka and Bečej are settlements with relative Hungarian 

majority, and beside them Temerin, Sombor, Novi Sad, Kikinda, Novi Kneževac, Zrenjanin 

and Novi Bečej have a larger Hungarian population. The settlements with absolute Hungarian 

majority and Subotica are located directly on the border, according to my assumptions, the 

Hungarian population, and the municipalities with Hungarian majority have an established 

network of contacts towards the mother country, which already explains that they can draw EU 

funds in a higher rate. In the aspect of regional development the Hungarian-Hungarian projects 

are very significant, as the municipalities with Hungarian majority are in a more 

disadvantageous position from the average in Vojvodina, due to their peripheral position and 

minority population.  

The next hypothesis of my work is based on the existing network of contacts, which 

claims that during the implementation of cross-border projects significant and well exploited 

contacts are developed with cross-border partners.  

The main motif of the research is the examination of cross-border cooperation 

programmes, where the applicant had to choose a partner from a neighboring country and they 

submitted a joint project idea. The principle of the projects are the 4 Js, (IPA HUSRB 

programme document) joint project development, joint implementation, joint management and 

joint financing. These four conditions can be met only if there’s a connection between the two 

http://popis2011.stat.rs/
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or more partners during the whole lifecycle of the project, moreover if there is previous 

connection between the partners, which ought to be indicated in the project documentation. A 

successful project as antecedent, in a good case it’s a previously implemented joint project, a 

twin-city partnership, or a cooperation of several years. Beside all this, a successful project’s 

implementation will be a significant growth of chance in a future call for proposals.  

The base of future cooperation will be the expertise and experience, which is gained by 

those implementing the project in the previous cycle of call for proposals. According to my 

hypothesis, the cross-border cooperation programmes realized so far secured a good learning 

opportunity and practice to be able to accept other EU systems of financial support.  

Within the 2007-2013 financial framework there were two components available from 

the five IPA components (Ricz, 2013), these were the cross-border cooperation and assistance 

for transition and institution building. 

Within the 2014-2020 financial framework (Szügyi – Takács –Ricz, 2016) there were 

already more EU resources available and possible to draw for Serbia. Beside starting accession 

negotiations as a candidate country, the IPA II programmes complete portfolio will become 

available to the country’s applicants. The applicants will be able to apply to almost all EU 

subsidy structures, which primarily cover resources from Brussels directly. Here I refer to 

programmes like Europe for Citizens, Erasmus+ Creative Europe, Horizon 2020, Cosme, Life, 

Easi, etc. only to mention the most significant ones. To be able to successfully apply for means 

within these programmes, the Serbian subjects will have to gain beside an international contact 

network, the experience in project development, preparing project documentation, 

implementing the projects step by step (public procurements, reports, etc.), the adequate 

experience can be obtained according to my hypothesis, through implementing cross-border 

cooperation projects with relatively low risk.  
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Methodology 

The research of border areas and cross-border cooperation has significant traditions both in the 

European and Hungarian scientific life, which date back to the period before the transition, 

there are numerous publications proving the raison d’etre of research activities. The Serbian 

regional science and geography have much more modest results in the research of the border 

territories. The situation is similar with the cross-border cooperation programme’s assessment, 

too. The certifying authorities leading some of these programmes are evaluating the projects 

from their office, and their materials are public in good cases. The Hungarian researchers 

constantly work on researches with scientific thoroughness, unfortunately the Serbian 

colleagues have a lot less results to show. Due to the above, my work’s methodological part 

primarily relies on the Hungarian practice, supplemented with the results from former-

Yugoslav countries, complying with the basic rules of scientific research. 

The elaboration of my doctoral dissertation was preceded by ten years of research 

activity, and in its first period between 2003 and 2009 I was examining the efficiency of the 

means available through EU cross-border cooperation programmes with a Vojvodina 

dimension. The results of this research I have elaborated in the thesis that completes my doctoral 

studies, which I have defended in 2010. There is a short summary of the thesis within the 

dissertation, which is an introduction to the research of resources available from 2010, which 

was the second part of my research that lasted till the elaboration of my dissertation.  

I built up the methodology of my research to enable the examination of cross-border 

cooperation programmes available to Vojvodina’s neighboring territories, and the efficiency of 

certain projects both on macro and micro level. The research procedure’s first step was to 

examine the programme documents approved by the European Commission, that gave an 

overall picture on the objectives, which the programme was supposed to reach, then I examined 

the successful projects of the various programme areas focusing on the projects bearing regional 

development effects: in infrastructure developments, economic development, tourism, 

environmental protection.  

I used available statistics regarding all three programme areas, the official evaluation of 

the programmes, possible scientific and other publications. In addition, I made interviews with 

almost all relevant applicants implementing projects, primarily with the representatives of 

municipalities, as most projects were implemented by municipalities. Through my own work, 

I am familiar with over 20 projects internally, which made my work easier in the detection of 

the results of long term regional development impact. In the case of all three programmes I tried 
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to collect all available information and to collect data about the possible projects. During my 

work I analysed these data and synthesized them. After setting up the hypotheses I directly 

sought statistical data and information about the projects that could either confirm or disprove 

my hypotheses. In this respect, I could draw my conclusions as I collected information from the 

available Serbian statistical system relevant to Vojvodina and to lower levels of territorial 

organisations of municipalities, which I placed in parallel, comparing them with time 

dimension, and with the results of projects.  

The Serbian statistical system is in transition, which made my work more difficult, as 

the unique Serbian system is getting transitioned based on the Eurostat methodology, therefore 

in many cases the data series were not available, or deficient, the time series got retrospectively 

interrupted around the year 2010. I had such problems with the measuring of regional GDP too, 

as Vojvodina’s GDP is being measured since 2009, unfortunately there are no measurements on 

LAU 1 level concerning GDP data, only on gross added value, but those time series are not 

complete. To eliminate these problems, I used data series that were available for a longer term 

and that were reliable. I tried to either confirm or disprove my hypotheses by comparing these 

data. The data I used for the LAU 1 level were available for the complete time series and that 

in some way confirm the given municipality’s/city’s development, e.g. monthly average wage, 

unemployment, number of employed, the expenditures and revenues of certain municipalities’ 

budgets, the size of investments, etc.  

The reason I chose these indicators to confirm my hypotheses is that the Serbian 

government used these until 2014 to calculate the annually published aggregate official 

indicators determining the level of development of municipalities. This is how I could secure 

comparison bases. (Uredba o utvrdjivanju metodologije za izračunavanje stepena razvijenosti 

regiona i jedinica lokalne samouprave (Regulation on determining a methodology for the 

measuring of development of regional and local authorities), Official Gazette of the Republic 

of Serbia, 68/2011). 

For the hypotheses that demanded descriptive, softer proofing procedures, I have used 

the results of polling. I obtained this information by making interviews with the representatives 

of 25 municipalities and from other publications (Evropa u Vojvodini (Europe in Vojvodina), 

2015) therefore I could synthesize the opinions of additional municipalities and applicants to 

the material. 
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The results of the research and the summary of hypotheses 

According to my main hypothesis the European Union, - inter alia - the cross-border 

cooperation programme had positive effects on Vojvodina’s regional development. This 

hypothesis is either confirmed or disproved by the further hypotheses. During my work I 

analysed the implementation of the EU programmes, their results, their sustainability and I 

presented the development track of Vojvodina with special emphasis on municipalities with 

biggest experience in participating in cross-border cooperation projects. After the analysis it 

was established that the hypothesis set up, based on the data presented in my work, was not 

confirmed. The EU resources did not have a positive impact on the regional development of 

Vojvodina, the regional development did not boom, and certain territorial units’ level of 

development did not exceed the level from the period prior to the programme. The examination 

of the period between 2009 and 2014 indicated that the projects could not counterweigh the 

external, primarily political and economic effects that determine the regional development’s 

track. Vojvodina was never in the focus of Serbia’s regional development, as a peripheral 

territory it recently lost its leading role in the country against Belgrade. (Not even) the three 

examined cross-border programmes gave enough impetus to unfold a healthy and measurable 

regional development. The implemented projects were excellent in solving some peripheral 

problems, such as border crossing points, bicycle paths crossing borders, construction of flood 

protection systems, but they did not result in long-term effects. During the planning of the cross-

border cooperation programmes, the determined indicators were met, that are confirmed by the 

analysis summary of certain programmes, but altogether a measurable regional development 

cannot be indicated. Of course, the projects had significant effect on certain micro-

communities, whether local or municipal, securing an excellent opportunity for a future 

cooperation.  

In many cases the cross-border impact did not prevail, since the programme area where 

the projects were planned to be implemented, was too wide, and the most important resources 

where not drawn by the settlements in the cross-border area, but by big and developed cities 

like Novi Sad. Likewise, the peripheric characteristics of the cross-border territories did not 

change significantly, even though the essence of the cross-border programmes is to reduce the 

backlog. The development implemented so far did not reduce the detachment of disadvantaged 

territories, on the contrary, they increased the differences between territories.  
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We can also determine that small settlements are in a disadvantaged situation. They not 

only don’t possess the adequate resources to draw funds, the subsidy programmes are not 

dedicated to support small and peripheric settlements.  

In spite of all these, it is clear that EU financing is the future, since during the last couple 

of years the size of the subsidies injected into the system is several times larger than the national 

resources, but to secure the territorially equal division of resources, the territorial and sectoral 

proportionality should be focused on more in the following programming period.  

Additional hypotheses: 

In the settlements directly on the border, the cross-border cooperation assistance led to a 

significant development that can be expressed statistically. 

Within the analysis of beneficiaries and the geographic analysis of the implementation 

relevant territories it was presented that big cities such as Novi Sad and Subotica, and other big 

and middle-sized settlements drew the highest proportion of funds, and these are the territories 

where the projects were implemented. As the examined programmes’ fundamental objective 

was to strengthen the cross-border impact and to reduce the backlog of peripheral areas, I 

assume that the settlements physically being closer to the border could draw funding resources 

in higher rate. Resulting from this, their impact was more significant for the given territory, 

which appeared in the infrastructural output indicators and the social indicators based on them. 

Several border municipalities participated in the implementation of projects, like Kanjiža, Novi 

Kneževac, Subotica, Sombor, Kikinda, Vršac, and they absorbed resources in significant 

measures. If we compare the development indicators with the situation before the project, we 

can conclude that no great progress has been made. The development track of bigger 

settlements seems to break in 2012, while smaller ones show a slight progress, I think here 

primarily of Kanjiža and Novi Kneževac. I have to disprove the part of the hypothesis indicating 

significant development evoked by the cross-border cooperation programmes’ resources, but it 

can be declared that the EU funds secures development alternatives for smaller settlements, 

which were utilized by the listed municipalities. We can prove it by measurable data, which 

serves as a good foundation for their further development track.  

Certain municipalities in Vojvodina have significantly higher fund absorbing ability, than 

others. 

This hypothesis can be completely confirmed by taking into account the previously 

presented facts. If we examine the proportions of projects drawn by municipalities, we can 

immediately see that there are 11 municipalities that implemented 4 or more projects, which is 

a good result if we consider the project activities of all municipalities. Out of the 45 
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municipalities 31 was able to implement a project, 14 municipalities were unable to apply at 

all, or they could not submit a successful project. This result indicates that only those 

municipalities can successfully apply and through that increase their level of development that 

have the adequate background for thinking in the project system and for implementing projects. 

Here I think of institution building (development agency or municipal project office), adequate 

strategic planning background, project managers with linguistic skills and expertise, all 

associated with financial background to secure their own contribution and pre-financing. When 

analyzing the territorial distribution of project results, we can see that most the municipalities 

on the Hungarian and Romanian border were successful in applying for funds, as well as the 

big cities, but the more developed municipalities had positional advantage. In this process, 

which is a self-stimulating process, the territorial differences continue to grow for the benefit 

of the big cities (Subotica, Sombor, Vršac, Novi Sad).  

Due to the existing network of contacts, the Hungarian community in Vojvodina from the aspect 

of drawing funds was more successful than average. 

A decade ago the EU resources generated great hopes for the Vojvodina Hungarian 

community. Within the PHARE and CARDS programmes the Hungarian character candidates 

(whether municipalities with Hungarian majority or their institutions, or Hungarian civil society 

organizations) reached significant results, they drew funds above their ratio. Unfortunately, this 

tendency turned around with the IPA funds and during the programme period it constantly went 

worse. I have to note right away, that except for the case of 3 projects, Hungarian-Hungarian 

type of cooperation was only present in the Hungarian – Serbian programme, which is a great 

omission for the Hungarian community. There were significant resources available in the 

Romanian programme, which were not utilized due to this aspect, while in the Croatian 

programme we cannot even find projects of Hungarian character.  

Concerning the Hungarian-Serbian IPA Cross-border Cooperation Programme, the 

Hungarian community reached much smaller results than its ratio. When analyzing the number 

of projects, the situation is better, but if we analyse the size of subsidies of certain projects then 

much worse results are indicated beside constant reduction. The hypothesis that due to its 

existing network of contacts the Hungarian community in Vojvodina from the aspect of drawing 

funds was more successful than average can be clearly denied, as the Hungarian type of 

projects didn’t even reach the average. Nevertheless, the Hungarian community is an excellent 

connecting axis in harmonizing the development programmes of the two countries, and based 

on this coordinated applications that utilize the potentials of resources and strategies could reach 

significant results.  
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During the implementation of cross-border projects significant and well exploited contacts are 

developed with cross-border partners 

The execution of projects is only possible through joint cooperation. Only the projects 

that proved joint planning, management, implementation and financing were approved among 

the applications. The project execution was elaborated in a way that certain partners could not 

implement the activities they engaged themselves to without the other partner. This resulted in 

networking that formed in several ways. In several cases we found examples of projects that 

were built on each other. These examples prove that during the financial framework and its 

calls for proposals, the contacts constantly developed, they generated more and more projects. 

Of course, there were examples of bad partnerships, but altogether the hypothesis can be 

confirmed, during implementation significant and well exploited contacts are developed 

between the partners on the two sides of the border.  

There are seven closed calls for proposals within the IPA Cross-border Coopeartion 

Programme, and several conclusions can be made as well as some recommendations for the 

new cycles of calls. If the municipalities in Vojvodina prepare themselves adequately they will 

have a bigger chance when applying for EU development funds. One of the conditions is 

linguistic skills, which was an obstacle for many applicants. This does not only mean the 

knowledge of English and EU terminology, but the key question is how can the partners 

communicate with each other. Namely, this was not an issue in the Hungary-Serbia IPA Cross-

border Cooperation Programme for the Hungarian majority municipalities in Vojvodina. 

However, it is important that the staff working in the field of project management and various 

expert teams has to be familiar with languages of other countries and to have adequate personal 

contact network. 

The cross-border cooperation programmes implemented so far secured a good learning 

opportunity and practice to be able to accept other EU systems of financial support.  

This hypothesis can be confirmed. The cross-border programme before the IPA sources 

already had great results in this respect, to secure adequate foundation for the absorption of EU 

resources – whether cross-border or other. These development funds are a good opportunity to 

utilize certain local competencies and opportunities, but in the best cases only local 

communities will see their benefits. In the past 13 years, it was confirmed that there are viable 

communities and organisations living in the options, and their development is greatly 

contributed to by external – in this case – EU funds. The over application during open calls for 

proposals proves that there are initiatives from the bottom, that are well elaborated projects and 

with adequate infrastructure they can utilize the resources. This path could be exemplary for 
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the communities and other organisations of the region, since if they see development directions, 

implemented programmes, they will also establish their development teams, which will reach 

progress in the future.  

Altogether, I can conclude that most of my research hypotheses got disproved.  This 

proves that the expectations towards the procedures prior to the EU accession and the pre-

accession instruments were too high. It is clear for both researchers and those laics who have a 

little over average connection to the topic that in the past decade the development resources 

induced significant regional development in the province. This assumption was disproved by 

my work, but it confirmed that the EU accession does have development perspectives for the 

adequately prepared communities, the pre-accession funds ahead us have great potential for 

them.  
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The summary of the new, scientific results of the dissertation 

Based on the analysed indicators it can be concluded that the level of development of the 

Vojvodina municipalities absorbing EU cross-border resources in the biggest measures did not 

change significantly in the given period, there is only a minimal growth if we take into account 

all indicators and also if we filter out all distorting factors. If we compare it to Serbia’s GDP, 

which is truly hectic, but shows constant growth, we can say that some municipalities’ growth 

does not reach that level, regardless which indicator we take into account.  

Some municipalities not only do not enter the next level of higher development, on the 

contrary, they either stagnate, or relapse can be seen in five cases. The budgets’ revenues and 

expenditures constantly grew till 2012, which could indicate a growth in development, but this 

momentum breaks in 2012. The government’s restrictive and centralized politics certainly play 

a role in this break, as it reduced the budget and the authority of municipalities, but the 

peripheric character of municipalities definitely have a role in it, too, the smaller number of 

investors, which lead to decline in jobs that is detectable, and through these one of the biggest 

revenue of municipalities, the payment of income taxes is measurably reduced. Investments 

also develop hectically, some growth can be detected maybe in 2014, that might lead to 

economic convergence in the future.  

As long as the intensity of European Union resources don’t appear in adequate measures 

in the development of the area, the domestic and global economic processes suppress their 

impact. The financial allocation for infrastructural projects and projects that could have 

significant effect on regional development is very minimal, while the soft projects’ activities 

that are implemented in big numbers don’t have any kind of long term effect at all, neither on 

the given community nor on regional development.  
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