
Uchwała Nr V/104/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 30 marca 2015 r. 
 

w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji „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 
 

Zatwierdza się aktualizację „Regionalnej Strategii 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 V/104/15 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  

z dnia 30 marca 2015 r. 
 
 
 
 

w sprawie: zatwierdzenia aktualizacji „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata  
2015-2020”. 
 
 
„Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020” (zwana dalej  RIS3) stanowi 

spełnienie warunku wstępnego (tzw. „warunku ex ante”)  dla celu tematycznego 1 „Wspieranie 

badao naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (zwanego dalej WRPO 2014+). 

RIS3 została zatwierdzona przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą Nr III/45/15 w dniu 

26 stycznia 2015 r. i spełnia obligatoryjne zapisy „Planu działao Województwa Wielkopolskiego  

w celu wypełnienia warunku wstępnego 1.1”, związane z uruchomieniem środków finansowych 

WRPO 2014+. W związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 25 lutego 

2015 r. informacji o aktualnym stanie projektu dokumentu pn. „Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” nastąpiła aktualizacja 

RIS3 w zakresie głównych źródeł finansowania RIS3 (załącznik nr 2 do RIS3) oraz Ramowego Planu 

Działao, który stanowi dokument wykonawczy RIS3 (załącznik nr 3 do RIS3). Aktualizacja uwzględnia 

zapisy „Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020” w wersji wg stanu na dzieo 25 lutego 2015 r.  

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 


