
Uchwała Nr 72/08 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 kwietnia 2008 roku 
 
 

w sprawie uchwalenia Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza na lata  
2007-2015 
 

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1) – uchwala si�,  
co nast�puje: 
 

§ 1. 
 
Uchwala si� Regionaln� Strategi� Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015,  
w brzmieniu stanowi�cym zał�cznik do uchwały. 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Województwa Mazowieckiego. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 

Przewodnicz�cy Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Robert Soszy�ski 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1206 i Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 
 
 



Uzasadnienie 
 
 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorz�dzie Województwa (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) nakłada na sejmik województwa obowi�zek 
uchwalenia strategii rozwoju województwa. Regionalna Strategia Innowacji dla 
Mazowsza na lata 2007-2015 jest strategi� rozwoju województwa w zakresie 
innowacyjno�ci. 

Zadaniem Regionalnej Strategii Innowacji jest stworzenie trwałych powi�za� 
pomi�dzy jednostkami naukowo-badawczymi, przemysłem, samorz�dem regionu  
i administracj� rz�dow� w celu budowania wzrostu gospodarczego regionu,  
a w szczególno�ci podnoszenie konkurencyjno�ci małych i �rednich przedsi�biorstw 
poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz rozwijanie specyficznych 
umiej�tno�ci pracowników w zakresie bada� i innowacji. 

Dokument Regionalnej Strategii Innowacji ma istotne znaczenie dla 
wła�ciwego procesu wdra�ania Regionalnego Programu Operacyjnego, szczególnie 
w zakresie wsparcia innowacyjno�ci i wzrostu konkurencyjno�ci małych i �rednich 
firm.  

Regionalna Strategia Innowacji została opracowana przez Wykonawc�, jakim 
był 5 osobowy zespół wyłoniony w post�powaniu przetargowym i zatwierdzony przez 
Komitet Steruj�cy projektu RIS MAZOVIA, realizowanego w ramach 6 Programu 
Ramowego UE. Strategia została sformułowana w oparciu o szerokie konsultacje 
społeczne z przedstawicielami administracji, jednostek samorz�du terytorialnego 
oraz przedstawicielami biznesu. Szczególn� rol� w tych konsultacjach pełnili 
przedstawiciele instytucji, których przedmiotem działania jest szeroko poj�ty rozwój 
regionalny i innowacyjno��.  

Regionalna Strategia Innowacji powstała na bazie licznych bada� i analiz 
dotycz�cych szerokiej problematyki innowacyjno�ci przeprowadzonych na zlecenie 
Urz�du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Przed przekazaniem 
dokumentu do akceptacji przez Zarz�d Województwa Mazowieckiego, został on 
zweryfikowany i zaakceptowany przez Komitet Steruj�cy dla projektu RIS MAZOVIA. 


