
UCHWAŁA  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z 24 stycznia 2011 r. 

nr III/39/11 
                                                         

 
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na 
lata 2010-2020 

 

 

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 
2003 r. Nr 216 poz. 4708 ze zmianami) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 
 
 

1. Przyjmuje się zaktualizowaną Regionalną Strategię Innowacji dla Wielkopolski na lata 
2010-2020. 

2. Dokument, o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

§ 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

z 24 stycznia 2011r.  

nr III/39/11 

 
w sprawie: przyjęcia zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 
na lata 2010-2020 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu „Budowa 
Wielkopolskiego Systemu Innowacji” w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry 
gospodarki”, Działanie 8.2. – Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2. „Regionalne Strategie 
Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przeprowadził w 2010 r. proces 
aktualizacji zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski przyjętej przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego 29 marca 2004 r.  
 
Zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno-gospodarczym Wielkopolski wygenerowały 
potrzebę dostosowania zapisów Regionalnej Strategii Innowacji do wyzwań stojących przed 
regionalnym systemem innowacji w najbliższych latach. 
 
Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 jest dokumentem 
opisującym założenia i sposób realizacji wielkopolskiej polityki innowacyjnej. Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego, w oparciu o zapisy ustawy o samorządzie województwa z 
dnia 5 czerwca 1998, dostrzega swoją rolę jako lidera  i koordynatora działań z zakresu 
podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu. Osiągnięcie tak określonego celu 
wymaga jednak systemowych działań różnych podmiotów regionalnego systemu innowacji: 
samorządów lokalnych, jednostek naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, 
dzięki którym wielkopolskie przedsiębiorstwa będą w stanie skutecznie wprowadzać 
innowacje i konkurować na rynkach międzynarodowych. 
 
Zaktualizowana Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 jest 
kolejnym etapem działań ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności regionu, a 
rozpoczętych wraz z przyjęciem pierwszej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski 
w roku 2004. Podstawy funkcjonowania systemu innowacji zakreślone w tym dokumencie 
oraz zrealizowane działania umożliwiły podniesienie świadomości jego aktorów i pozwoliło 
na przejście do kolejnego etapu opartego na kształtowaniu długoterminowej polityki 
innowacyjnej. Strategia uwzględnia zapisy obowiązujących dokumentów europejskich, w tym 
strategii Europa 2020 wraz z dokumentami towarzyszącymi, oraz krajowych, w tym Strategii 
Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2010-
2020 wraz z dokumentami towarzyszącymi.  
 
Dokumentem wykonawczym Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-
2020 jest Plan działań na lata 2010-2013, który określa szczegółowe zadania będące realizacją 
celów zawartych w Strategii.  
 


