
ZARZĄDZENIE NR l., 6'63120 
PREZYDENTA WROCŁAWIA 
zdniah~ ~ 2020r. 

w sprawie zasad realizacji programu wsparcia inicjatyw studenckich 
,,Fnndusz Aktywności Studenckiej (FAST)" 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje: 

§ 1. !. Realizując uchwalę nr XV/416/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie 
strategii rozwoju Wrocławia pod nazwą „Przedsiębiorczy Wrocław 2030" (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej 
Wrocławia poz. 398) i mając na względzie rolę środowisk studenckich w budowaniu gospodarki opartej na 
wiedzy, potrzebę koordynacji dzialań, zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości akademickiej we 
Wrocławiu, a także znaczenie tych aktywności dla promocji Wrocławia jako miasta przyjaznego 
społecznościom akademickim, zarządza się utworzenie i realizację programu wsparcia inicjatyw studenckich 
pod nazwą Fundusz Aktywności Studenckiej (FAST), zwanego dalej „Programem". 

2. Organizatorem Programu jest Prezydent Wrocławia. 

3. Program będzie realizowany do 2023 r. 

§ 2. !. Program adresowany jest do wrocławskich kół naukowych, organizacji oraz grup studenckich, 
którzy przystępują do programu za pośrednictwem uczelni, w ramach której prowadzą swoją działalność. 

2. W realizacji Programu uczestniczy Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Wrocławia. 

3. Wyniki prac Komisji Konkursowej zatwierdza Prezydent Wrocławia lub osoba przez niego 
upoważniona. 

4. Szczegółowe zasady i harmonogram, przebieg Programu oraz zasady pracy Komisji Konkursowej 
określa Regulamin Programu publikowany każdorazowo wraz z ogłoszeniem o Programie (na stronie 
Wrocławskiego Centrum Akademickiego tj. wca.wroc.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego Wrocławia). 

§ 3. Wsparcie dzialań w ramach Programu odbędzie się każdorazowo na podstawie umowy zawieranej 
pomiędzy Gminą Wrocław a uczelnią, na której działalność prowadzi określone koło naukowe, organizacja czy 
grupa studencka przystępująca do Programu lub innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu 
Miejskiego Wrocławia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


