
Kraków Miastem Startupów to fundacja wspierająca przedsiębiorcze i startupowe         
środowisko w Krakowie. Swoje cele realizuje poprzez budowanie relacji pomiędzy          
startupami, biznesem, administracją rządową i uczelniami wyższymi. Fundacja podejmuje         
także działania szkoleniowe i edukacyjne dla osób prowadzących lub planujących          
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Fundacja KMS swoje działania prowadzi już od          
pięciu lat i stale powiększa grono beneficjentów. Jej działalność jest finansowana poprzez            
granty pozyskiwane z Urzędu Miasta, MNiSW oraz dzięki współpracy z partnerami takimi jak             
szwajcarski bank UBS. 
 
Fundacja wspiera osoby zainteresowane przedsiębiorczością na dwa sposoby: 

- poprzez szkolenia, warsztaty i konsultacje z ekspertami. Nacisk położony jest na           
praktyczność przekazywanej wiedzy. Uczestnicy dowiadują się jakich błędów unikać         
na początku i jak zrealizować swoje innowacyjne idee. 

- oraz dzięki projektowi pre-akceleracyjnemu, który wspiera początkujących       
przedsiębiorców w rozwijaniu ich pomysłów w dochodowe przedsiębiorstwa typu         
start-up. 

 

Realizowane projekty: 

KRK InnoTech Starter (KITS) 

Opis projektu: To kompleksowy program, którego celem jest przekazanie przedsiębiorczym          
studentom niezbędnych zasobów (w tym wiedzy, umiejętności, kontaktów) umożliwiających         
im zbudowanie relacji z młodymi naukowcami posiadającymi innowacyjne technologie, a          
następnie stworzenie z nimi dochodowych przedsiębiorstw typu start-up. 

 

Wydarzenia: 25 września w restauracji Hevre zespoły biorące udział w programie           
zaprezentują wyniki rocznej pracy nad swoimi projektami. Są wśród nich zarówno startupy            
wykorzystujące innowacyjne technologie akademickie, jak i takie tworzące aplikacje oparte          
na machine learningu i AI. 

 

Szkoła Letnia Innowacji i Przedsiębiorczości (SLIP) 

Opis projektu: W każdą środę lipca i sierpnia zapraszamy na cotygodniowe szkolenia z             
szerokiej gamy tematów związanych z przedsiębiorczością w naszym biurze na Rynku           
Głównym 28. Tematyka szkoleń jest różnorodna: marketing internetowy, zarządzanie         
projektami, sprzedaż, konsultacje prawne - każdy znajdzie coś dla siebie. 

 



Wydarzenia: 

○ 24.07 18:00 - 21:00 
○ 31.07 18:00 - 21:00 
○ 7.08   18:00 - 21:00 
○ 14.08 18:00 - 21:00 
○ 21.08 18:00 - 21:00 
○ 28.08 18:00 - 21:00 

 
 

Akademicki Maraton Innowacji (AMI) 

Opis projektu: Akademicki Maraton Innowacji to dwudniowe wydarzenie z zespołowego          
tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Podczas całego eventu uczestnicy będą mogli         
korzystać ze wsparcia doświadczonych mentorów. Całość zmagań zostanie zwieńczona         
prezentacjami opracowanych rozwiązań. Zadaniem drużyn jest stworzenie koncepcji        
innowacyjnego projektu z obszaru smart city. 

Wydarzenia: 26-27 października 

 

Tydzień Startupów 

Opis projektu: Jest to organizowany co roku przez Miasto Kraków festiwal startupowy. W             
jego trakcie każdego roku odbywa się kilkadziesiąt wydarzeń służących promocji          
krakowskich startupów, szkoleniom i warsztatom, spotkaniom z ekspertami oraz promocji          
postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Fundacja Kraków Miastem Startupów dociera         
dzięki tym wydarzeniom do szerszej grupy odbiorców, zwłaszcza do środowiska krakowskich           
studentów. 

 

Wydarzenia: 

■ 21.10 
■ 22.10  
■ 23.10 
■ 24.10  
■ 25.10 

 

 



Jesienny Uniwersytet Przedsiębiorczości i Innowacji (JUPI) 

Opis projektu: Projekt JUPI składa się z 30 szkoleń na największych uczelniach wyższych             
w Krakowie oraz imprezy towarzyszącej integrującej środowisko akademickie. Celem         
projektu jest dotarcie do jak najszerszej grupy studentów zainteresowanych         
przedsiębiorczością, dlatego wydarzenia są organizowane bezpośrednio na uczelniach.        
Warsztaty skupiają się na tematach związanych z przedsiębiorczością, takich jak: modele           
biznesowe, rozwój firmy, zarządzanie projektami, sprzedaż, marketing internetowy.        
Zwieńczeniem cyklu warsztatów jest impreza mikołajkowa podczas której aktywni studenci          
mają szansę poznać nowe możliwości rozwoju oraz zintegrować się ze studentami innych            
uczelni. 

Wydarzenia: 30 szkoleń w okresie od października do grudnia oraz impreza towarzysząca 5             
grudnia. 

 


