
UCHWAŁA Nr 251 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 27 listopada 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 

na lata 2020-2022.  
 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

 
§ 1. 

 

Przyjmuje się Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 

będący załącznikiem do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2. 

 

Środki na realizację zadań wynikających z Programu Wspierania Przedsiębiorczości  

w Koninie na lata 2020 - 2022 ujmowane będą w kolejnych budżetach Miasta Konin, zgodnie 

z założeniami dotyczącymi finansowania Programu. 

 

§ 3.  

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

             

 

             Przewodniczący 

               Rady Miasta Konina 

 

                                                                                     /-/   Tadeusz Wojdyński 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 251 

Rady Miasta Konina  

z dnia 27 listopada 2019 roku 

 

w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie 

na lata 2020-2022.  

 

 
Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022 to Program 

współzależnych działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Prace nad 

nim zostały poprzedzone:  

   warsztatami, w których uczestniczyli przedsiębiorcy, młodzież jak również przedstawiciele 

Instytucji Otoczenia Biznesu i reprezentanci lokalnych szkół, 

   wywiadami pogłębionymi z młodzieżą i przedsiębiorcami działającymi na terenie Konina. 

Zgodnie z założeniami nowej strategii miasta „Konin zielone miasto energii” Program wpisuje się 

w trzy jej główne filary: Zielona Energia, Energia Ludzi i Zieleń w Mieście. W każdym z tych 

filarów realizowane będą następujące działania: 

 Promocja atrakcyjności inwestycyjnej Konina, 

 Wsparcie rozwoju zielonej przedsiębiorczości, 

 Wsparcie rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej konińskich przedsiębiorstw, 

 Pomoc w rozwoju pomysłów biznesowych i stawianiu pierwszych kroków w prowadzeniu 

własnej działalności,  

 Pobudzanie kreatywności i postawy przedsiębiorczej mieszkańców, 

 Wsparcie uczniów i studentów w wejściu na rynek pracy, 

 Zachęcenie młodych do pozostania i/lub powrotu do Konina, 

 Dopasowanie oferty edukacyjnej do zmieniających się warunków rynkowych, 

 Podniesienie atrakcyjności wybranych przestrzeni miejskich, jako miejsca prowadzenia 

biznesu.  

 

Celem działań zaplanowanych w ramach Programu na lata 2020-2022 jest pobudzenie ducha 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców, zachęcenie do podejmowania odważnych działań  

i przekładania swoich pasji i umiejętności na konkretne działania biznesowe. 

Przewodniczący 

                Rady Miasta Konina 

 

               /-/  Tadeusz Wojdyński 
 

 

       
 


