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ZARZĄDZENIE NR 3068/2012
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2012-10-26
w sprawie powołania Krakowskiego Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd.
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z
późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 uchwały nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie
przyjęcia Strategii Rozwoju Krakowa zarządza się, co następuje:

§1
1. Dostrzegając potrzebę ciągłego rozwoju gospodarczego Krakowa, a zwłaszcza
umacniania jego pozycji jako europejskiej metropolii, powołuje się Krakowskie Forum
Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd, działające przy Prezydencie Miasta Krakowa,
zwane dalej Forum.
2. Forum jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie dialogu i zainicjowanie współpracy na
linii nauka - biznes - mieszkańcy - samorząd, by wzmocnić rozwój i zwiększyć
innowacyjność oraz atrakcyjność Krakowa jako miasta, w którym warto:
1) inwestować i pracować,
2) studiować,
3) mieszkać i spędzać ciekawie czas.
3. Celem spotkań organizowanych w ramach Forum jest wyznaczenie nowych horyzontów
i płaszczyzn kooperacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy.
4. Do zadań Forum należy w szczególności:
1) stworzenie platformy dialogu w celu wymiany poglądów i doświadczeń
przedstawicieli środowiska biznesowego Krakowa, udzielania opinii w zakresie
działań kształtujących Kraków jako nowoczesny i konkurencyjny ośrodek naukowo –
badawczy,
2) inicjowanie działań służących promocji Krakowa jako miasta przyjaznego biznesowi,
a tym samym przyciąganiu nowych bezpośrednich inwestycji,
3) wypracowanie mechanizmów wykorzystujących przewagę konkurencyjną Miasta
dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze,
4) wypracowanie wraz ze środowiskiem naukowym i akademickim wspólnej ścieżki
rozwoju naukowego, służącego lepszemu dopasowaniu kadr do potrzeb rynku pracy.
§2
1. Działalność Forum odbywać się będzie na zasadzie spotkań gości zaproszonych
każdorazowo przez Prezydenta Miasta Krakowa, bądź osobę przez niego wskazaną,
organizowanych w zależności od potrzeb.
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2. Gośćmi Forum będą przedstawiciele krakowskich uczelni wyższych i instytucji
naukowych, firm inwestujących w Krakowie, przedstawiciele stowarzyszeń skupiających
mieszkańców Krakowa oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.
3. Działalność w ramach Forum ma charakter społeczny i jest bezpłatna.
4. Obsługę kancelaryjno – organizacyjną Forum zapewnia Wydział Strategii i Rozwoju
Miasta Urzędu Miasta Krakowa.
§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22.10.2012 r.

