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KAPCSOLÓDJ BE TE IS ÉS BEFOLYÁSOLD A VAJDASÁGI FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁT  

 

Március elején megkezdődött a Vajdaság AT 2022-2030-as fejlesztési terve kidolgozásának új szakasza, 

amely magában foglalja a fejlesztés jövőképének és irányának meghatározását, valamint azokat a 

tevékenységeket, amelyek a következő évtizedben a Tartomány kitűzött céljaihoz vezetnek.  A fejlesztési 

terv a legfontosabb fejlesztési dokumentum, amely stratégiai keretet ad a konkrét tevékenységek 

meghatározása és a források irányításának időpontja alapján.  Ezáltal a vajdasági élet- és 

munkakörülmények javulását jelentősen befolyásolhatják a jövőben.   

Ennek megfelelően a Tartományi Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és Helyi 

Önkormányzati Titkárság felkéri a vajdasági polgárokat, hogy kapcsolódjanak be a Vajdaság AT 

Fejlesztési Tervének elkészítésének e szakaszába, hozzájárulva ezzel a prioritások felállításához, reális és 

fenntartható fejlődési célok kitűzéséhez, amelyeket a tartomány életminősége szempontjából a 

legfontosabbnak tartanak a következő kilenc évben. A jobb életszínvonal, a belélegzett levegő minősége, 

a tiszta és elérhető ivóvíz, jobb oktatási és üzleti lehetőségek a fiatalok számára, jobb közszolgáltatások – 

csak néhány azok közül a célok közül, amelyeket fontosnak jelölhetnek, és ezáltal befolyásolhatják az 

elért eredményeket. 

„A fejlesztési terv lehetővé teszi számunkra, hogy olyan döntéseket hozzunk és hajtsunk végre, amelyek 

a Vajdaság lakossága szerint a legfontosabbak a fejlődése szempontjából.  Éppen ezért ebben a 

szakaszban nagyon fontos számunkra minden korosztályból, akadémiai és üzleti szféra, civil társadalmi 

szervezetek és minden érintett segítsége és aktív részvétele.  A Vajdasági Fejlesztési Ügynökséggel 

együttműködve, egyszerű, hozzáférhető és áttekinthető eszközökkel mindenki számára lehetővé tettük, 

hogy aktívan részt vegyen ebben a folyamatban, hogy a polgárok reakciója a lehető legtömegesebb 

legyen” – mondta Aleksandar Sofić, Vajdaság AT Regionális Fejlesztési, Régióközi Együttműködési és 

Helyi Önkormányzati titkár.  

A lakosság tájékoztatása és bevonása céljából a Vajdaság AT 2022-2030-as fejlesztési terve jövőképének 

és céljainak meghatározásába az alábbi internetes oldal minden polgár számára elérhető: 

planrazvojaapv.rs  Az említett internetes oldalon a „Vegyél részt” rovaton belül egy egyszerű grafikus 

prezentációban a 19 kínált terület közül hármat megjelölve a polgárok kiválaszthatják azokat a 

területeket, amelyeket életminőségük szempontjából a legfontosabbnak tartanak, és amelyeken a 

legnagyobb fejlődést szeretnék elérni Vajdaság fejlődését tekintve 2030-ig.  A szavazás anonim, és 2022. 

március 24-ig tart.  Ezen az oldalon található egy kérdőív is, amellyel a polgárok véleményt 

nyilváníthatnak a társadalmi-gazdasági élet és a környezetvédelem kulcsfontosságú területein kialakult 

helyzetről, és ezáltal hozzájárulhatnak a Vajdaság AT 2022-2030-as Fejlesztési Tervének reális és 

fenntartható céljainak kitűzéséhez.   
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„A fejlesztési tervvel nem tudjuk megoldani az összes előttünk álló kihívást, de megegyezhetünk abban, 

hogy mi a legfontosabb számunkra, és milyen irányba kell elmozdulnunk a vajdasági életszínvonal 

javítása érdekében” – összegez Sofić.   

A Fejlesztési Terv elkészítésének folyamatát a GIZ által megvalósított német-szerb fejlesztési 

együttműködés „Közigazgatási reform támogatása az EU-csatlakozási folyamatban” és „Közpénzügyi 

reform – Agenda 2030” projektjei támogatják.  Mindkét projektet a Német Szövetségi Köztársaság 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Minisztériuma finanszírozza, míg a másik projektet a Svájci 

Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC) társfinanszírozza.  

Vajdaság AT Fejlesztési Tervének kidolgozásában minden vonatkozásban beépülnek a Fenntartható 

Fejlődés Agenda 2030-ig céljai, amelyek a társadalom fejlődésének fenntartható megközelítését 

képviselik.  A 2030 Agenda átfogó alapelve a „Senkit sem szabad kihagyni”, amely a 2030 Agenda 

fenntartható fejlődésének 17 céljában konkretizálódik olyan szabványokon keresztül, mint a mindenki 

számára elérhető, megfizethető, kedvező és minőségi közszolgáltatások, a tervezési, döntéshozatali és 

végrehajtási folyamat demokratizálása, partnerség és ágazatközi együttműködés…  Ez az elv azt jelzi, 

hogy az Agenda 2030. céljait úgy kell teljesíteni, hogy a társadalom minden rétege be legyen vonva a 

fenntartható fejlődésbe, és mindenekelőtt a leginkább kimaradt csoportok.  Az Agenda 2030 

fenntartható fejlődési céljainak elérése Szerbia Európai Unióhoz való csatlakozásának kompatibilis 

folyamata.   

A planrazvojaapv.rs honlapon a társadalomfejlesztés, a környezetvédelem, a gazdaságfejlesztés és az 

infrastruktúra témakörébe tartozó dokumentumok is elérhetők, amelyek adatokat és következtetéseket 

tartalmaznak az ezen területek helyzetéről.  Ezek az elemzések a Fejlesztési Terv előkészítő szakaszában 

a szakértők több hónapos munkájának eredményeként születtek, és nyilvános konzultációkon igazolták.  

Ugyanakkor ezek a dokumentumok képezik az alapját a Vajdaság AT 2022-2030-as Fejlesztési Tervének 

céljainak és intézkedéseinek meghatározásának.  

Ezen az internetes oldalon kívül a polgárok a Vajdaság AT 2022-2030-as Fejlesztési Tervének 

kidolgozásával kapcsolatos tevékenységeket a Vajdaság AT Fejlesztési Terv 2022-2030 Facebook-oldalon 

is nyomon követhetik. 

 

 


