PRÍLOHA Č. 1
NÁVRH OKRUHOV TÉM
NA SPRACOVANIE PROJEKTOV
V RÁMCI VÝZVY
NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2018
MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A ZAHRANIČNÁ POLITIKA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
MVZP/2018

MVZP/2018

I.

Strategická komunikácia o prioritných oblastiach zahraničnej a európskej
politiky SR, najmä členstve SR v Európskej únii a NATO, realizovaná
prostredníctvom školení pre stredoškolských pedagógov, programov
komunikácie s mládežou cez sociálne siete, vrátane celoročnej komunikácie o
historických súvislostiach

II.

Nový model multilaterálnej rozvojovej spolupráce na báze analýzy doterajších
skúseností a účelnosti členstva SR v príslušných medzinárodných organizáciách;
prepojenie ekonomickej diplomacie s oficiálnou rozvojovou spoluprácou - ODA
(identifikácia nástrojov na posilnenie ekonomickej diplomacie, osobitne
efektívnejšie zapájanie súkromného sektora a využitie skúseností z iných krajín)

III.

Prenos skúseností z transformačného procesu k euroatlantickej bezpečnosti
a aktuálnej bezpečnostnej situácii v krajinách južného a východného susedstva –
podujatia pre štátnu správu a verejnosť

IV.

Pokračujúci pracovný dialóg vo forme tradičných bilaterálnych diskusných fór
s krajinami (ČR, M, PL, UA, SRN, RF, USA)

V.

Príprava XIX. ročníka Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky
SR za rok 2018

VI.

Komunikačná podpora pri organizácií aktivít Národného konventu o EÚ

VII.

Vyšehradská skupina – vypracovanie tematických štúdií príp. analýz, ktoré budú
slúžiť ako podnety pre nadchádzajúce predsedníctvo SR vo V4. Ich zverejnenie
sa predpokladá printovou formou alebo prostredníctvom internetových stránok
resp. sociálnych sietí

VIII.

Pridaná hodnota značky Slovensko v procese posilňovania pozitívneho vnímania
SR: realizácia odborného prieskumu prostredníctvom focusových skupín s
výstupom vo forme odporúčaní pre ďalší postup v implementácii a manažmente
značky Slovensko

IX.

Rok 2018 ako rok výročí využiť na priblíženie významných a menej známych
udalostí, osobností, diplomatických vzťahov slovenských dejín 20. storočia širšej
verejnosti osobitne stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži

X.

Workshopy/semináre s odporúčaniami (vo forme štúdií, záverov a výstupov
z diskusií, publikácií) pre aktuálne oblasti zahraničnej politiky SR – uplatňovanie
sankcií ako nástroja, spolupráca EÚ a NATO, ekonomické a sociálne vplyvy
brexitu na slovenské hospodárstvo, tri dimenzie OBSE v súvislosti
s predsedníctvom SR v OBSE, udržateľná migrácia, súčasné a budúce výzvy
medzinárodného práva

