
MEMORANDUM
w sprawie powolania Miedzynarodowego Instytutu Rozwoju Miast

Uznajac za wazna wspólprace miedzynarodowa w zakresie zrównowazonego rozwoju miast,
z poszanowaniem ich dziedzictwa kulturowego, dzialajac w kierunku utrwalenia procesów
demokratyzacji i budowania wiezi miedzy spolecznosciami miast i regionów: Europejski
Instytut Nieruchomosci z siedziba Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Panstwowa Akademia Ksztalcenia Specjalistów w Sferze Inwestycji z siedziba w Moskwie,
Instytut Bezpieczenstwa Nuklearnego Rosyjskiej Akademii Nauk - postanawiaja dzialac na
rzecz powolania Miedzynarodowego Instytutu Rozwoju Miast.

§ 1
Strony Memorandum okreslaja glówne cele dzialalnosci Instytutu:

1. Promocja zrównowazonego rozwoju miast skierowanego na poprawe jakosci zycia
mieszkanców;

2. Zapewnienie bezpieczenstwa zycia i zdrowia mieszkanców;
3. Rozwój infrastruktury technicznej i systemu komunikacji miejskiej;
4. Prowadzenie badan i podnoszenie kwalifikacji w zakresie zarzadzania miastem

w szczególnosci infrastruktura i gospodarka nieruchomosciami;
5. Ksztaltowanie polityki mieszkaniowej miast laczacej elementy polityki spolecznej

z problematyka efektywnosci ekonomicznej sektora mieszkaniowego;
6. Stworzenie zrównowazonego systemu finansowania mieszkalnictwa i rozwoju miast;

7. Osiaganie efektywnosci energetycznej w powiazaniu z zachowaniem jakosci
srodowiska naturalnego;

8. Doskonalenie standardów edukacyjnych w zakresie zarzadzania miastem
i gospodarki nieruchomosciami;

9. Prowadzenie programów edukacyjnych dla specjalistów rynku nieruchomosci

§2

Powyzsze cele beda realizowane w ramach specjalnych programów i projektów m.in. przez
nastepujace dzialania:

1. Realizacja projektów badawczych, inwestycyjnych i finansowych w zakresie
zrównowazonego rozwoju miast;

2. Powolywanie osrodków szkoleniowych;
3. Organizacja konferencji, szkolen, warsztatów, seminariów, narad grup ekspertów,

e-learning i innych form ksztalcenia;
4. Prowadzenie dzialalnosci wydawniczej i publicystycznej;
5. Stworzenie sprzyjajacych warunków dla uzyskania finansowania programów

badawczych i edukacyjnych, sluzacych zrównowazonemu rozwojowi miast.

§3

Strony, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym jak równiez postanowieniami umów
miedzynarodowych, których uczestnikami sa ich panstwa, zamierzaja zapewnic ochrone praw
wlasnosci intelektualnej wobec rezultatów prac wspólnych, prowadzonych w ramach
wspólpracy na podstawie niniejszego Memorandum.



§4

Niniejsze Memorandum nie jest umowa miedzynarodowa oraz nie tworzy praw
i zobowiazan, regulowanych przez prawo miedzynarodowe.

§5

Strony uzgadniaja, ze zostanie powolana Rada Koordynacyjna Miedzynarodowego Instytutu
Rozwoju Miast.

§6

Do niniejszego Memorandum moga przystapic zainteresowane podmioty akceptujace cele
w nim zawarte.

§7

Dzialalnosc Instytutu bedzie jedna z form realizacji umowy polsko-rosyjskiej
o wspólpracy regionalnej podpisanej pomiedzy wladzami Moskwy i Krakowa
w 2006 r.

§8

Niniejsze Memorandum zostalo podpisane w 4 egzemplarzach w jezyku polskim i rosyjskim.

Strony Memorandum:

Fundacja Europejski Instytut Nieruchomosci

Jacek Kolibski
Prezes Zarzadu

Wladyslaw Brzeski
Czlonek Rady Fundacji

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Piotr Lebkowski
Prodziekan ds. Nauki Wydzialu Zarzadzania

f

Panstwowa Akademia Ksztalcenia Specjalistów w Sferze I. nwe'tycji ~Leonid Czernyszow ~ ~..;tDyrektor Instytutu Zarzadzania Miastem / ~

Instytut Bezpieczenstwa Nuklearnego Rosyjskiej AkademjX'raUk

Wladimir Ponomariow _

I Zastepca Dyrektora " ,~ :Kraków dnia 18.11.2011 r. /


