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Konsultacja społeczna Regionalnej Strategii Innowacji RIS 2030
Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazuje Państwu projekt Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski
2030 (RIS 2030) (w załączeniu - Projekt Strategii) z prośbą o analizę i przekazanie ewentualnych Państwa uwag.
Regionalna Strategia Innowacji RIS 2030 stanowi dokument strategiczny, który jednocześnie jest narzędziem budowania regionalnego systemu innowacji.
Strategia ta stanowi podstawę do wykorzystywania środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne. Wspomaga władze regionalne w
budowaniu trwałych struktur na rzecz rozwoju innowacyjności regionu oraz przyczynia się do wskazania priorytetów rozwoju, określając kierunki polityki
innowacyjnej i sposoby optymalizacji regionalnej infrastruktury wspomagającej innowacyjność zwłaszcza do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.
Poddanie Strategii pod konsultacje społeczne oznacza wzmocnienie roli interesariuszy w programowaniu i wdrażaniu. Proponowane inteligentne specjalizacje
zidentyfikowane w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania prowadzą do koncentracji dostępnych zasobów na ograniczonej liczbie celów gospodarczych.
Aktualizacja dokumentu jest procesem ciągłym, gdyż zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie projektowania Regionalnych Strategii Innowacji,
charakter dokumentu powinien umożliwić dokonywanie zmian w okresie obowiązywania.
Projekt RIS 2030 został już skonsultowany z interesariuszami środowiska naukowo-gospodarczego, tj. z Wielkopolskim Forum Inteligentnych Specjalizacji,
Międzydepartamentowym Zespołem ds. Inteligentnych Specjalizacji, Wielkopolską Platformą Wodorową, Wielkopolską Radą Trzydziestu a także z Komisjami
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego (Gospodarki i Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej).
Uwagi do Strategii prosimy zgłaszać do 28.12.2020 r. na załączonym Formularzu do Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu na adres mailowy drg.sekretariat@umww.pl
Departament Gospodarki informuje jednocześnie, że Komisja Europejska nie przygotowała jeszcze szczegółowych wytycznych, w tym Umowy Partnerstwa –
dokumentu regulującego finansowe podstawy pomiędzy KE a krajem członkowskim. Z uwagi na powyższe, Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski
2030, będzie poddana weryfikacji w drugiej połowie 2021 r. W ramach Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania, Departament Gospodarki (Wielkopolskie
Obserwatorium Innowacji) będzie nadal przyjmował Państwa uwagi, komentarze odnośnie RIS 2030.
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