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Príloha č. 1

NÁVRH OKRUHOV TÉM 
NA SPRACOVANIE PROJEKTOV

V RÁMCI 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 na rok 2020


Téma
Preferované výstupy projektu
Ciele
1. 
Hodnotenie výsledkov a identifikovanie výziev a príležitostí zahraničnej a európskej politiky v krátkodobom a strednodobom horizonte

 
konferencie o aktuálnych témach zahraničnej a európskej politiky SR;
publikácie a odborné štúdie mapujúce hlavné udalosti a výzvy zahraničnej a európskej politiky v aktuálnom roku
	identifikovanie strednodobých výziev zahraničnej a európskej politiky SR s využitím metódy strategického výhľadu
	nezávislá reflexia výsledkov zahraničnej a európskej politiky

participatívnosť tvorby verejných politík 
využitie metodológie strategického výhľadu (strategic foresight) pri definovaní strednodobých cieľov zahraničnej a európskej politiky SR
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.
Možnosti posilnenia politickej dimenzie rozširovacieho procesu EÚ


Vypracovanie konkrétnych odporúčaní s cieľom posilniť politickú stránku procesov reforiem a integrácie do EÚ vo vzťahu k štátom západného Balkánu.
V EÚ sa začala diskusia o úprave procesu rozširovania tak, aby bol efektívnejší a lepšie napomohol implementácii potrebných opatrení v krajinách, ktoré majú záujem vstúpiť do EÚ. Proces ako taký je skôr technický. Postupom času sa značne oslabila jeho politická stránka, čo má negatívne dôsledky na vnímanie hodnovernosti európskej perspektívy a i na vzájomnú dôveru medzi EÚ a krajinami usilujúcimi sa o členstvo v EÚ. Cieľom je identifikovať konkrétne nedostatky súčasnej politickej dimenzie rozširovacieho procesu a navrhnúť opatrenia na ich potlačenie či elimináciu.
4.
Participácia SR na Konferencii o budúcnosti Európy


Podpora podujatí realizovaných v súvislosti s Konferenciou o budúcnosti Európy na Slovensku. 
Jednou z priorít novej Európskej komisie je 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, ktorá by mala trvať 2 roky. Cieľom je vytvoriť efektívny mechanizmus účasti SR na uvedenej strategickej diskusii. 
5.
20. výročie založenia Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) a 30. výročie vzniku Vyšehradskej spolupráce 


Zorganizovanie hodnotiacej konferencie so zapojením akademickej, odbornej sféry, účastníkov a realizátorov projektov financovaných z MVF.
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. 
6.
Bezpečnostná problematika v kontexte aktuálnych medzinárodných vzťahov


	interaktívne projekty, diskusie na stredných školách
	prípadové štúdie o konkrétnych javoch a ich verejná prezentácia 
	organizácia odborných seminárov a konferencií.

Podnietiť rozvoj diskusie o zásadných otázkach bezpečnostnej politiky a napomáhať zvyšovaniu informovanosti verejnosti (s dôrazom na mládež) o strategickom zameraní zahraničnej a bezpečnostnej politiky SR ako člena NATO a EÚ:
	analyzovať príležitostí spolupráce EÚ a NATO, napr. v oblasti vojenskej mobility;
	vyhodnotiť výzvy a otázky pre SR spojené s formovaním strategickej autonómie EÚ;
	identifikovať možnosti ako efektívne čeliť hybridným hrozbám, či zaisťovať kybernetickú bezpečnosť;
	šíriť znalosti o režimoch a mechanizmoch odzbrojenia, kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia a ich význame pre bezpečnosť SR a jej občanov.

7.
Príprava slávnostného podujatia, ktoré zavŕši aktivity realizované pri príležitosti 75. výročia vzniku OSN a ratifikácie Charty OSN


Celkové obsahové a organizačné zabezpečenie a realizácia podujatia 24.10.2020 v Bratislave, vrátane programu a spracovania výstupov.
- využiť 75. výročie OSN na priblíženie OSN odbornej i širšej slovenskej verejnosti; 
- upozorniť širšiu verejnosť na riziká spojené s oslabovaním multilateralizmu. - stimulovať diskusiu o súčasných globálnych výzvach – Agenda 2030, klimatické zmeny, udržateľný mier, ľudské práva a pod. 
- interaktívnym spôsobom priblížiť najmä mladej generácii príbehy Slovákov, ktorí sa o napredovanie OSN v týchto témach priamo pričinili počas 75 rokov organizácie. 
8.
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, ako sú klimatické zmeny, kybernetický priestor, migrácia, terorizmus, medzinárodné humanitárne právo, medzinárodné trestné právo, zmluvné právo; 

prispieť k zvyšovaniu úrovne slovenskej teórie medzinárodného práva aj za účasti zahraničných zástupcov z akadémie a praxe.
stimulovať odbornú diskusiu, výmenu skúseností a vytvoriť odborné zázemie k aktívnej účasti SR na rozvoji medzinárodného práva;
podporiť publikačný priestor na odbornú diskusiu k otázkam medzinárodného práva verejného medzi expertmi z akademickej obce a odborníkmi z medzinárodnoprávnej praxe.
9.
Vyhodnotenie SK OBSE – čo pre SR prinieslo predsedníctvo v OBSE?


Zborník zameraný na zvýšenie povedomia o OBSE, príspevku predsedníctva SR pre činnosť OBSE a prínose predsedníctva pre SR.
S využitím nadobudnutých vedomostí a skúseností zo slovenského predsedníctva v OBSE v roku 2019 formou informatívneho materiálu zvýšiť povedomie o tejto organizácii a jej prínose pre SR.
10.
Zameranie ekonomickej diplomacie v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do r. 2025

Nezávislá odborná štúdia a jej prezentácia na konferencii „Slovenská ekonomika v kontexte globálnych hospodárskych zmien“, ktorú v r. 2020 zorganizuje MZVEZ SR.
V nadväznosti na to, že v r. 2020 končí platnosť strategického materiálu „Zameranie ekonomickej v oblasti bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov do r. 2020“ je zámerom vypracovať:
1. ekonometrickú analýzu trhových podielov slovenských vývozných komodít na zahraničných trhoch s potenciálom rozvoja slovenského exportu podľa krajín;
2. prognózu vývoja zahraničného obchodu SR na roky 2021 – 2025 podľa krajín;
3. analytický prehľad o možnostiach uplatnenia slovenských produktov na zahraničných trhoch, ekonomických informáciách z jednotlivých teritórií, vrátane príležitostí a rizík v danej oblasti.
11.
20. výročie vstupu SR do OECD


Publikácia hodnotiaca ekonomický pokrok SR za 20 rokov (vrátane prínosu členstva v OECD) a definujúca víziu do budúcnosti s odporúčaniami pre formovanie sektorových politík s cieľom zaistenia udržateľného rastu a jej prezentácia na medzinárodnej konferencii s predpokladanou účasťou GT OECD.
Bilancia dosiahnutých výsledkov v kontexte globálneho ekonomického vývoja a trendov, ako aj identifikácia cieľov, ku ktorým by sa SR v ďalšom období chcela priblížiť. 
12.
Významné historické výročia v r. 2020, ich dopady na usporiadanie v regióne a susedské bilaterálne vzťahy


odborné konferencie a publikácie zborníkov z podujatí; 
interaktívne komunikačné projekty na sociálnych sieťach formou krátkych videí.
Pripomenutie si 25. výročia uzavretia Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi SR a MR (19. marec 1995); 100. výročia Trianonskej zmluvy (4. jún 1920) a 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny.
13.
Biografický slovník slovenskej diplomacie


Brožúra s prehľadom slovenských diplomatov a ich pôsobenia vo funkciách s dôrazom na obdobie po r. 1993.
Zdokumentovať prehľad a pôsobenie slovenských diplomatov od vzniku slovenskej diplomacie. 
14.
Projekty #MYSMEEU #MYSMENATO #OSN75 – verejné podujatia pre obyvateľov v najmenej rozvinutých regiónoch  SR a komunikačné kampane online 


verejno-vzdelávacie podujatia v rámci projektov #MYSMEEU #MYSMENATO #OSN75 v okresných mestách najmenej rozvinutých okresov SR;
online komunikačné kampane o členstve SR v EÚ a v NATO pripravené pre účely sociálnych sietí MZVEZ SR a ZÚ SR.
-zvýšenie povedomia verejnosti o hodnotách, obsahu a výsledkoch zahraničnej politiky SR;
- podpora verejnej diskusie o pilieroch zahraničnej politiky SR v najmenej rozvinutých okresoch; 
- 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.
15.
Spolupráca SR/EÚ s krajinami Západného Balkánu a Východného Partnerstva v oblasti strategickej komunikácie a boja proti dezinformáciám a hybridným hrozbám

Medzinárodné semináre a vzdelávanie štátnych zamestnancov, žurnalistov, pedagogických metodikov a relevantných think-tankov krajín Západného Balkánu a Východného partnerstva.
Odovzdávanie skúseností SR, ďalších ČŠ a inštitúcií EÚ z oblasti strategickej komunikácie a boja s dezinformáciami/ s hybridnými hrozbami so Srbskom, Sev. Macedónskom a Albánskom/ s Ukrajinou, Moldavskom, Gruzínskom (v anglickom jazyku)


