
Memorandum 

Inštitút Mateja Bela (IMB) bol založený v roku 2014 s úmyslom popularizácie a rozvoja myšlienky občianskeho 

Slovenska. Cieľom inštitútu je vytvoriť tolerantnejšie Slovensko pomocou jeho vedeckých a politických činností 

a dosiahnuť uplatnenie občianskeho princípu ako v politike, tak aj v každodennom živote. 

Iniciatíva „Regionálny rozvoj teraz!” (RRT) vznikla v januári 2021 s cieľom vytvárať priestor pre odbornú diskusiu, 

podporovať zhodu odbornej komunity, pripraviť spoľahlivý návrh reformy regionálnej politiky a podieľať sa na 

jej realizácii.  

Na základe úspešnej spolupráce RRT a IMB v roku 2021 sa partneri rozhodli vytvoriť užšiu a ustálenejšiu formu 

spolupráce pre naplnenie svojich cieľov: 

1. IMB vytvorí špecifický program s názvom „Regionálny rozvoj teraz!“, ktorý bude zastrešovať všetky 

aktivity RRT. Obsahom programu bude organizovanie aktivít v súlade s Vyhlásením RRT z januára 2021 

formou podujatí, intervencií, výskumu a ovplyvňovania verejnej mienky.  

2. Program bude mať riadiaci výbor zložený z doterajších členov RRT. Riaditeľ RRT sa stane programovým 

riaditeľom IMB a ex offo členom kuratória IMB. 

3. V súlade s internými pravidlami IMB, riadiaci výbor RRT pripraví a kuratórium IMB schváli ročný plán 

aktivít programu. Plán bude obsahovať zoznam navrhovaných aktivít, zdroje financovania a časový 

harmonogram. 

4. Financovanie aktivít programu RRT zabezpečujú najmä jeho programový riaditeľ a výkonný riaditeľ IMB 

vo vzájomnej spolupráci formou fundraisingu a podávania projektových žiadostí. Programový riaditeľ 

a výkonný riaditeľ schvaľujú aj rozpočty aktivít. 

5. IMB zabezpečí administratívne úlohy, finančný manažment a organizáciu podujatí a vytvorí osobitný 

priestor na svojom webovom sídle pre prezentáciu a archív aktivít programu.  

6. Logo programu je totožné s logom RRT. Meno a logo programu RRT sa bude používať so súhlasom 

programového riaditeľa. 

7. Externú komunikáciu aktivít programu bude vykonávať IMB. Pôvodná facebooková stránka RRT nebude 

ďalej aktívne využívaná. 

Memorandum vstupuje do platnosti dňom podpisu oboch partnerov.  

V Bratislave 15.1.2022, 

 

Ábel Ravasz      Anton Marcinčin 

Prezident Inštitútu Mateja Bela    Riaditeľ iniciatívy Regionálny rozvoj teraz! 


