
Uchwała Nr III/45/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 26 stycznia 2015 r. 
 

w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 

2015-2020”. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 6, art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (t. j Dz. U. z 2013r., poz. 596 ze zm.) oraz w związku ze spełnieniem warunków ex–ante 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Uchwala się zaktualizowaną „Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020”, 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§2 
 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr III/45/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 26 stycznia 2015 r. 
 
 
 
 

w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2015-2020”. 
 
 

Zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej, strategia inteligentnej specjalizacji ma byd 

podstawą wdrażania strategii Europa 2020 na poziomie regionalnym i krajowym w nowej 

perspektywie finansowej 2014-2020. Koniecznośd jej opracowania wynika z wymagao art. 19 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str. 320)  

Regionalna strategia inteligentnej specjalizacji opracowana została zgodnie z krajowym 

programem reform, w celu zwiększenia wydatków na badania i innowacje ze środków prywatnych  

i jest warunkiem wstępnym (tzw. „warunkiem ex ante”) dla wspierania inwestycji w zakresie 

wzmacniania roli badao, rozwoju technologicznego i innowacji oraz poprawy dostępu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i korzystania z takich technologii o wysokiej jakości. Warunek 

wstępny dotyczy inwestycji finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się wspieranie 

rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego 

oraz innowacji. 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


