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Príloha č. 1

NÁVRH OKRUHOV TÉM 
NA SPRACOVANIE PROJEKTOV

V RÁMCI DRUHEJ VÝZVY
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2020
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
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Dotačný mechanizmus Medzinárodné vzťahy a zahraničná politika Slovenskej republiky
Okruhy tém na spracovanie projektov v rámci druhej výzvy na rok 2020


Téma
Preferované výstupy projektu
Ciele
1.
Dôsledky pandémie COVID-19 na vývoj medzinárodných vzťahov

Hodnotenie výsledkov a identifikovanie výziev a príležitostí zahraničnej a európskej politiky v krátkodobom a strednodobom horizonte


Analytické štúdie a odborné podujatia zamerané na hodnotenie dôsledkov pandémie COVID-19 na zahraničnú a európsku politiku, geopolitiku a geoekonomiku z pohľadu SR. 

Konferencie o aktuálnych témach a vývojových trendoch zahraničnej a európskej politiky SR.

Publikácie a odborné štúdie komplexne mapujúce a hodnotiace hlavné udalosti a výzvy zahraničnej a európskej politiky SR.
Získanie relevantných analytických, faktografických a štatistických údajov, hodnotiacich dopady pandémie v zahraničnopolitickej, bezpečnostnej a hospodárskej oblasti z hľadiska záujmov Slovenskej republiky. 

Nezávislá reflexia výsledkov zahraničnej a európskej politiky SR a sformulovanie odporúčaní pre budúce smerovanie zahraničnej a európskej politiky SR

Participatívnosť tvorby verejných politík

2. 
Bilaterálny dialóg s vládnou a mimovládnou sférou


Uskutočnenie dvojstranných  diskusných fór za účasti predstaviteľov ministerstiev zahraničných vecí a mimovládnych organizácií 

Rozvoj bilaterálneho dialógu o aktuálnych zahraničnopolitických otázkach s kľúčovými partnerskými krajinami SR.
3.
Participácia SR na Konferencii o budúcnosti Európy


Podpora podujatí realizovaných v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy na Slovensku. 
Zintenzívnenie diskusií o budúcnosti EÚ, ktorej súčasťou má byť dialóg s občanmi. V rámci tejto ambície má v roku 2020 začať tzv. Konferencia o budúcnosti Európy. Cieľom je vytvoriť efektívny mechanizmus účasti SR na uvedenej strategickej diskusii. 
4.
Bezpečnostná problematika v kontexte aktuálnych medzinárodných vzťahov


Organizácia odborných seminárov a konferencií.

Príprava odborných publikácií.

Interaktívne projekty, prípadové štúdie a ich verejná prezentácia 

Podnietiť rozvoj diskusie o zásadných otázkach bezpečnostnej politiky, ich význame pre SR a napomáhať zvyšovaniu informovanosti verejnosti o strategickom zameraní zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR:

	príležitosti spolupráce EÚ a NATO a prínos pre záujmy SR;
	strategická autonómia EÚ - výzvy pre SR;
	hybridné hrozby a kybernetická bezpečnosť (nástroje a platformy v rámci EÚ, NATO a OBSE);
	režimy odzbrojenia, kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia.

5.
Aktuálne otázky medzinárodného práva – súčasné a budúce výzvy


Zorganizovanie odborného sympózia/kolokvia, vydanie zborníka príspevkov, spracovanie publikácie a aktuálnych otázkach medzinárodného práva.
Vytvoriť priestor na odbornú diskusiu k výzvam medzinárodného práva. Prispieť k zvyšovaniu úrovne slovenskej teórie medzinárodného práva aj za účasti zahraničných zástupcov. Stimulovať odbornú diskusiu a vytvoriť odborné zázemie k aktívnej účasti SR na rozvoji medzinárodného práva. Podporiť publikačnú činnosť.

6.
Projekty #MYSMEEU #MYSMENATO #OSN75 


Verejno-vzdelávacie podujatia v rámci projektov #MYSMEEU #MYSMENATO #OSN75 v okresných mestách najmenej rozvinutých okresov SR;

Súvisiace online komunikačné kampane o členstve SR v EÚ a v NATO.
Zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách, obsahu a výsledkoch zahraničnej politiky SR. Podpora verejnej diskusie o pilieroch zahraničnej politiky SR. Zvýšenie podpory verejnosti pre zahraničnopolitickú orientáciu SR. Podpora strategickej komunikácie MZVEZ o hodnotách zahraničnej politiky SR. Zefektívnenie strategickej komunikácie MZVEZ s verejnosťou, ktorá je vystavená online dezinformačným kampaniam.


7.
Významné výročia v r. 2020


Odborné konferencie, publikácie, interaktívne komunikačné projekty na sociálnych sieťach súvisiace s: 

	30. výročím založenia V4


	215. výročím podpísania Bratislavského mieru


	25. výročím uzavretia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR a 100. výročím Trianonskej zmluvy

75. výročím vzniku OSN a ratifikácie Charty OSN


	45. výročím podpisu Helsinského záverečného aktu a 30. výročím parížskej Charty pre novú Európu


Využiť 20. výročie založenia MVF (jún 2020) a predovšetkým 30. výročie založenia V4 (február 2021) na bilanciu, perspektívu a popularizáciu politickej aj praktickej dimenzie V4, najmä u mladej generácie.

Preskúmať možnosti Slavkovského formátu ako ďalšej formy regionálnej spolupráce s potenciálom plnšie využiť novú dynamiku v stredoeurópskych vzťahoch.

Pripomenutie si 25. výročia uzavretia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR  a 100. výročia Trianonskej zmluvy a ich dnešných súvislostí.

Využiť 75. výročie OSN, 45. výročie Helsinského záverečného aktu a 30. výročie Parížskej charty na priblíženie významu OSN a multilateralizmu odbornej i širšej slovenskej verejnosti a upozorniť verejnosť na riziká spojené s jeho oslabovaním. Stimulovať diskusiu o globálnych výzvach a priblížiť najmä mladej generácii príbehy Slovákov, ktorí sa o napredovanie OSN a multilateralizmu priamo pričinili. 


