Zoznam neschválených žiadostí o dotáciu v roku 2017
predkladaných na základe výzvy v rámci dotačnej schémy Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR schválených ministrom
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dňa 19.04.2017 na základe odporúčania dotačnej komisie MZVaEZ SR
číslo žiadosti

názov projektu

žiadateľ

požadovaná
dotácia

odôvodnenie

PROVENTUS

3 800 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

1.

MVZP/2017/1

Zahraničná a bezpečnostná politika SR
očami stredoškolských študentov

2.

MVZP/2017/3

G200 Youth Forum 2017

Ing. Attila Tóth, PhD.

3 400 €

nízke bodové hodnotenie

3.

MVZP/2017/4

Aktuálne trendy v diplomacii.
Odporúčania pre Slovenskú republiku

Patrik Turošík

4 000 €

nízke bodové hodnotenie

4.

MVZP/2017/6

Nové možnosti spolupráce medzi
Slovenskom a USA v oblasti zahraničnej
politiky

Inštitút pre prácu,
vzdelávanie a rodinu

18 225 €

nízke bodové hodnotenie

5.

MVZP/2017/9

Analýza politickej a bezpečnostnej
situácie v kľúčových krajinách Blízkeho
východu

Emanuel Beška

4 760 €

neschválený z dôvodu nenaplnenia
kritéria o účelnosti projektu

MVZP/2017/10

EÚ 2016 na novom rázcestí - ktorou
cestou by sa mala vybrať? Európska únia
- čo nás spája a čo nás rozdeľuje

Slovenská obchodná a
priemyselná komora

11 400 €

nízke bodové hodnotenie

500. výročie Reformácie

Spolok evanjelickej mládeže
a detí

9 500 €

projekt nespadá do dotačnej výzvy;
komisia odporúča žiadať dotáciu v
rámci iných dotačných mechanizmov

6.

7.

MVZP/2017/11

Od čiernej diery Európy k Predsedníctvu
v Rade EÚ: čo musí stredoškolák a
stredoškoláčka vedieť o slovenskej
zahraničnej a bezpečnostnej politike

Univerzita Komenského v
Bratislave, Fakulta
sociálnych a ekonomických
vied

MVZP/2017/13

10.

11.

8 100 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobným projektom v prospech
konkurenčného projektu

Chceme sa vzdelávať: Slovensko a svet

Univerzita Komenského v
Bratislave, Fakulta
sociálnych a ekonomických
vied

7 850 €

z dôvodu limitovaných zdrojov pre
výzvu nebolo možné projekt podporiť;
komisia odporúča zaradiť projekt ako
rezervný

MVZP/2017/14

Vízia budúcnosti EÚ: Ako zastaviť
eróziu integračného procesu?

Univerzita Komenského v
Bratislave, Fakulta
sociálnych a ekonomických
vied

4 770 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

MVZP/2017/15

Quo Vadis Európska únia?

Liga proti bezpráviu

19 630 €

nízke bodové hodnotenie

MVZP/2017/18

Štúdia realizovateľnosti a tvorby
krízových scenárov - Katalóg scenárov
možného vývoja bezpečnostných hrozieb
v podmienkach MZVaEZ SR

Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici

5 500 €

projekt neodporúčaný na schválenie
vzhľadom na obsiahnutie problematiky
v schválenom projekte č.
MVZP/2016/56

13.

MVZP/2017/19

Zaistenie záujmov v zahraničí a na území
SR v pôsobnosti MZVaEZ SR - Stratégia
posudzovania a riadenia rizík s využitím
potenciálu inovatívnych nástrojov
riadenia

Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici

5 400 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobným projektom v prospech
konkurenčného projektu

14.

MVZP/2017/20

Bilaterálne diskusné fóra s krajinami V4
-Českom, Poľskom, Maďarskom (s
dôrazom na cezhraničné spolupráce)

FutuReg

5 400 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

8.

9.

12.

MVZP/2017/12

7 364 €

projekt neschválený vzhľadom na
vyčerpanie disponibilných zdrojov a
prehodnotenia významnosti
spracovania tejto témy pre rezort

Univerzita Komenského

5 700 €

z dôvodu limitovaných zdrojov pre
výzvu nebolo možné projekt podporiť;
komisia odporúča zaradiť projekt ako
rezervný

Aj učitelia sa potrebujú vzdelávať

Centrum pre otvorenú
politiku

10 540 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

MVZP/2017/29

Perspektíva spolupráce SR s Latinskou
Amerikou vo svetle aktuálnych
globálnych výziev

Fakulta medzinárodných
vzťahov, Ekonomická
univerzita v Bratislave

3 000 €

z dôvodu limitovaných zdrojov pre
výzvu nebolo možné projekt podporiť;
komisia odporúča zaradiť projekt ako
rezervný

19.

MVZP/2017/30

Aktualizácia myšlienkového odkazu
Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda
v procese európskej integrácie so
zreteľom na zahraničnú politiku
Slovenska

Univerzita Komenského

18 050 €

nízke bodové hodnotenie

20.

MVZP/2017/31

Európa v školách

Ad hoc

4 600 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

21.

MVZP/2017/32

Mládežnícky delegát OSN

Rada mládeže Slovenska

6 279,42 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

MVZP/2017/21

Visibility of the Dialogue on EU-Turkey
Strategic Cooperation

16.

MVZP/2017/22

Slovenská komunita vo Vojvodine
(Srbsko) v turbulentnom 20. storočí :
Vedeckou spoluprácou k lepšiemu
zmapovaniu väzieb krajanskej komunity
k územiu Slovenska

17.

MVZP/2017/23

15.

18.

Univerzita Komenského v
Bratislave, Fakulta
sociálnych a ekonomických
vied

22.

MVZP/2017/33

Slovensko-poľské diskusné fórum k
aktuálnym výzvam v EÚ a vo svete

Regionálne poradenské a
informačné centrum Prešov

22 495 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

23.

MVZP/2017/34

Pripraviť sa na dôsledky Brexitu

EuroPolicy

12 810 €

projekt neschválený vzhľadom na
obsiahnutie problematiky
v schválených projektoch č.
MVZP/2016/27 a č. MVZP/2016/77

24.

MVZP/2017/35

2017: Národné voľby a smerovanie
európskej integrácie

EuroPolicy

7 970 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

MVZP/2017/37

Asia in Focus Lecture Series

Inštitút ázijských štúdií

3 080 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobným projektom v prospech
konkurenčného projektu

MVZP/2017/38

Naši susedia, naši priatelia - naši
sousedé, naši přátelé - szomszédaink,
barátaink - nasi sąsiedzi, nasi przyjaciele
– naši susidi, naši druzi - unsere
Nachbarn, unsere Freunde

Trnavská univerzita v
Trnave, Právnická fakulta

6 250 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

27.

MVZP/2017/39

Environmentálne práva a ich význam pre
starostlivosť o životné prostredie a
prírodné zdroje v oblasti zahraničnej
politiky a medzinárodných vzťahov
Slovenskej republiky

Trnavská univerzita v
Trnave, Právnická fakulta

3 750 €

projekt nespadá do dotačnej výzvy;
komisia odporúča žiadať dotáciu v
rámci iných dotačných mechanizmov

28.

MVZP/2017/40

Náboženstvo v Novej Európe – Religion
in the New Europe

Trnavská univerzita v
Trnave, Právnická fakulta

11 750 €

nízke bodové hodnotenie

MVZP/2017/41

Dezinformácie a mladí ľudia –
informačná gramotnosť a zahraničná
politika

4 900 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobným projektom v prospech
konkurenčného projektu

25.

26.

29.

Inštitút strategických politík

30.

MVZP/2017/44

Dezinformácie a mladí ľudia v online
prostredí

Inštitút strategických politík

6 100 €

projekt neschválený vzhľadom na
obsiahnutie problematiky v schválenom
projekte č. MVZP/2016/42

31.

MVZP/2017/45

Budúcnosť slovenskej spolupráce s
Latinskou Amerikou s využitím
príkladov dobrej praxe

Inštitút strategických politík

2 500 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

32.

MVZP/2017/46

Strategické partnerstvo EÚ – Turecko:
história, súčasnosť a scenáre vývoja

Inštitút strategických politík

6 675 €

projekt neschválený vzhľadom na
vyčerpanie disponibilných zdrojov a
prehodnotenia významnosti
spracovania tejto témy pre rezort

33.

MVZP/2017/49

Panorama of Global Security
Environment 2017

Inštitút strategických politík

8 050 €

neschválený vzhľadom na vyčerpanie
disponibilných zdrojov

34.

MVZP/2017/50

Fragmenty života

Rotta

27 745 €

projekt nespadá do dotačnej výzvy

35.

MVZP/2017/51

SR v EÚ - Interaktívne diskusie a iné
vzdelávacie aktivity zamerané na
stredoškolákov a ich pedagógov

.týždeň - fond pre kvalitnú
žurnalistiku

13 424,40 €

36.

MVZP/2017/53

ERSA Fórum - príklady dobrej praxe ako
hnacia sila zmien

Asociácia pre kultúru,
vzdelávanie a komunikáciu
(ACEC)

45 190 €

nízke bodové hodnotenie

Univerzita Komenského

7 460 €

z dôvodu limitovaných zdrojov pre
výzvu nebolo možné projekt podporiť;
komisia odporúča zaradiť projekt ako
rezervný

Soňa Kariková

11 018 €

nízke bodové hodnotenie

37.

MVZP/2017/54

38.

MVZP/2017/55

Spoločná krajina

Vytvorenie podmienok pre UK-SR
dialóg ako neformálnej podpory
komunikačného procesu vo vybraných

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

oblastiach negociačných cieľov v
kontexte “Brexitu”

39.

40.

MVZP/2017/60

MVZP/2017/63

Zahraničná politika v argumentoch

Slovenská debatná asociácia

12 000 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

Zahraničná politika 16:9

Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku (SFPA)

4 400 €

neschválený vzhľadom na vyčerpanie
disponibilných zdrojov

5 500 €

projekt je vyradený – žiadateľa
nemožno subsumovať pod žiaden zo
subjektov taxatívne uvedených
v ustanovení § 3 ods. 2 písm. a) - f)
zákona o poskytovaní dotácií

41.

MVZP/2017/66

Mladí ľudia - naša budúcnosť

Centrum pre európske a
severoatlantické vzťahy
(CENAA)

42.

MVZP/2017/67

Komunikácia priorít a pozícií Slovenskej
republiky v Bratislavskom procese a
následných krokoch

EuroPolicy

4 870 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

MVZP/2017/68

Ministerstvo zahraničných vecí a
európskych záležitostí 21. storočia
/Aktuálne trendy v oblasti diplomacie a
jej nástrojov/

Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku (SFPA)

1 650 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

MVZP/2017/70

25. výročie V4 a budúcnosť strednej
Európy - súbor odborných štúdií

Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku (SFPA)

5 550 €

z dôvodu limitovaných zdrojov pre
výzvu nebolo možné projekt podporiť;
komisia odporúča zaradiť projekt ako
rezervný

Letná škola medzinárodného práva 2017

Európske združenie
študentov práva Slovensko
(ELSA Slovensko)

16 880 €

43.

44.

45.

MVZP/2017/73

z dôvodu limitovaných zdrojov pre
výzvu nebolo možné projekt podporiť;

komisia odporúča zaradiť projekt ako
rezervný

46.

MVZP/2017/75

Medzinárodná verejná diplomacia vs.
propaganda

Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku (SFPA)

6 154 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

47.

MVZP/2017/79

Prečo teraz? Bosna a Hercegovina a
NATO

Výskumné centrum
Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku (SFPA)

8 650 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobným projektom v prospech
konkurenčného projektu

48.

MVZP/2017/80

Predsedníctvo Slovenskej republiky v
Rade Európskej únie – pred a po...

Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach

8 752 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobným projektom v prospech
konkurenčného projektu

49.

MVZP/2017/82

Kultúrny a kreatívny priemysel-unikátny
nástroj stredoeurópskej spolupráce

cult-E Európska kultúra

14 000 €

projekt nespadá do dotačnej výzvy;
komisia odporúča žiadať dotáciu v
rámci iných dotačných mechanizmov

50.

MVZP/2017/83

UK-SR seminár: “Dialóg a vzdelávanie o
dialógu”

Univerzita Mateja Bela v
Banskej Bystrici

6 638 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

51.

MVZP/2017/84

Interaktívne workshopy na stredných
školách

REACH - výskumný a
vzdelávací inštitút

6 920 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

52.

MVZP/2017/85

Migrácie Slovákov z Vojvodiny na
Slovensko po roku 1989

Ústav politických vied SAV

3 626 €

projekt nezodpovedá celkovým
požiadavkám zadávateľa

MVZP/2017/86

Priority slovenskej zahraničnej a
bezpečnostnej politiky v kontexte
aktuálnych spoločenských a globálnych
výziev

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka v
Trenčíne

7 665 €

projekt bol porovnávaný s obsahovo
podobnými projektami v prospech
konkurenčných projektov

53.

Celková požadovaná suma: 739 927,32 €

