
 

 

Uchwała nr 26/21 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 16 marca 2021 r. 
 

w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku 
  

Na podstawie art. 18 pkt 20, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 6 i ust. 5 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) oraz art. 3 
pkt 2 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378 i 2327) – uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. 

Uchwala się Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 
Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

                                                                                                                   Marcin Podsędek 
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Uzasadnienie 

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) jest trzecim z kolei 
dokumentem strategicznym szczebla wojewódzkiego, poświęconym zwiększaniu 
konkurencyjności gospodarki Mazowsza poprzez wzrost poziomu innowacyjności. Strategia 
ma na celu kontynuację rozwoju mazowieckiego ekosystemu wspierania innowacyjności  
w oparciu o koncepcję inteligentnej specjalizacji. Najważniejsze zmiany względem Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku, wypracowane wspólnie z interesariuszami  
w ramach oddolnego procesu przedsiębiorczego odkrywania, obejmują:  

• aktualizację diagnozy społeczno-gospodarczej regionu, 

• zmianę celów i działań RIS, w tym lepsze powiązanie celów z danymi dostępnymi  
w statystyce publicznej, 

• aktualizację obszarów inteligentnej specjalizacji, 

• dostosowanie założeń regionalnej polityki klastrowej do założeń przyjętych na 
poziomie krajowym, 

• uwzględnienie obowiązującego podziału statystycznego Mazowsza, 

• uwzględnienie zagadnień związanych Przemysłem 4.0 i gospodarką o obiegu 
zamkniętym. 

Od 16 września do 21 października 2020 roku projekt RIS był poddany konsultacjom. Ze 
względu na ograniczenia związane z trwającą epidemią COVID-19, główne spotkanie 
konsultacyjne odbyło się w dniu 2 października 2020 r. w formie konferencji online. Ponadto, 
projekt RIS został poddany konsultacjom z następującymi gremiami: 

• Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, 

• Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego, 

• Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, 

• Komisją Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 

• Mazowiecką Radą Innowacyjności, 

• Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie. 

Zaproszenie do uczestnictwa w konsultacjach wysłano również do wszystkich jednostek 
samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim, Sejmiku Młodzieżowego 
Województwa Mazowieckiego, Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, członków grup roboczych 
ds. inteligentnej specjalizacji oraz regionalnych grup interesariuszy trzech projektów Interreg 
Europa, tj. SMARTY, Agri Renaissance i COHES3ION. W projekcie RIS uwzględniono uwagi 
zgłoszone podczas konsultacji, a także wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej 
ewaluacji ex ante. 

Przyjęcie dokumentu umożliwi spełnienie warunku podstawowego dla pierwszego celu polityki 
spójności na lata 2021-2027, co z kolei pozwoli na certyfikację środków UE nowej perspektywy 
finansowej w ramach działań wspierających przedsiębiorczość, innowacyjność i cyfryzację  
w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. 

Wykonanie uchwały, w tym opracowanie dokumentów wdrożeniowych tworzących system 
wdrażania RIS, powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego. 

 


