Program NATO Science for Peace and Security
Program Science for Peace and Security je etablovaným a prestížnym grantovým
mechanizmom NATO s ročným rozpočtom približne 12 miliónov eur. Jeho prostriedky sú
určené na projekty spolupráce vedeckých a výskumných inštitúcií, ale aj výcvikových
centier z členských krajín NATO s podobnými inštitúciami v partnerských krajinách.
Z programu je možné podporiť projekty, ktoré majú pridanú hodnotu pre spoluprácu
NATO s partnerskými krajinami a posilňujú medzinárodný mier a bezpečnosť.
Konkrétne oblasti spolupráce definované v kľúčových prioritách programu sú tieto:
Predchádzanie bezpečnostným hrozbám (boj proti terorizmu, energetická
bezpečnosť, kybernetická obrana, obrana proti použitiu rádioaktívnych, biologických
alebo chemických látok a environmentálna bezpečnosť),
- podpora operácií NATO (zvyšovanie informovanosti a podpory civilného
obyvateľstva, zvyšovanie povedomia o kultúrnych a sociálnych aspektoch operácií,
spolupráca s inými medzinárodnými organizáciami),
- povedomie o vývoji bezpečnostnej situácie, včasné varovanie a prevencia
krízových situácií (vývoj vyspelej technológie na zvyšovanie bezpečnosti,
bezpečnosť hraníc a prístavov, odmínovanie a likvidácia nevybuchnutej munície,
humánne a sociálne aspekty bezpečnosti).
V priebehu roka 2013 sa v programe udiali zmeny, ktoré ho otvorili širšiemu spektru
potenciálnych projektov. Ich charakter už nemusí byť prísne vedecký ako v minulosti.
Namiesto toho je potrebné, aby mali projekty jednoznačné prepojenie s kľúčovými
prioritami NATO, ako sú operácie krízového manažmentu, kolektívna obrana proti
bezpečnostným hrozbám, rozvoj spolupráce s partnerskými krajinami. Inak povedané,
projekty musia mať jasne viditeľnú pridanú hodnotu v oblasti bezpečnosti a musia mať
jasný prínos pre rozvoj vzťahov medzi NATO a partnermi.
-

Z programu NATO Science for Peace and Security je možné financovať nasledujúce aktivity:
A. Vedecké a výskumné projekty s pridanou hodnotou pre bezpečnosť,
B. Tréning, výcvik a odovzdávanie skúseností medzi odborníkmi a špecialistami
z členských a partnerských krajín v oblastiach relevantných pre NATO.
C. Odborné workshopy alebo konferencie s cieľom zdieľať skúsenosti a hľadať
riešenia v bezpečnostných otázkach relevantných pre NATO.
Návrhy projektov je možné podávať prostredníctvom webovej stránky NATO
(http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm) počas celého roka, je však potrebné počítať
s niekoľkomesačnou procedúrou posudzovania a schvaľovania a tiež možnosťou vyčerpania
rozpočtu programu ku koncu roka. Na uvedenej webovej stránke sú k dispozícii všetky tlačivá
a ďalšie podrobné informácie. Finálne rozhodnutie o finančnej podpore jednotlivých
projektov je v rukách predstaviteľov členských štátov NATO. Potenciálnym záujemcom
odporúčame preto včasnú komunikáciu ohľadom svojich zámerov so Stálou delegáciou
SR pri NATO (nato.brussel@mzv.sk, michal.cubrik@mzv.sk).
Pre jednotlivé návrhy projektov je veľkou výhodou, ak majú vysokú pridanú hodnotu
v oblasti verejnej diplomacie. To znamená, ak je ich priebeh alebo výsledok zaujímavý aj
pre širšiu verejnosť, nie len pre úzky okruh odborníkov a pomáhajú zvyšovať viditeľnosť
aktivít NATO. Zároveň je výhodou (nie však podmienkou), ak záujem na realizácii projektu
vyjadria štátne orgány zúčastnených členských alebo partnerských krajín NATO,
zúčastnených medzinárodných organizácií, prípadne samotné orgány NATO. Takéto projekty
majú jednoznačne vyššiu šancu na úspech.

