
 

 

 

UCHWAŁA Nr 301 / 5928 / 21 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 27 lipca 2021r. 

 
w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego 

nr 150/3320/20 w sprawie przystąpienia do opracowania Regionalnej Strategii 
Innowacji na lata 2021-2030 z późn. zm. 

 
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.), art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r.  

poz. 1295 t.j.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zmienia się brzmienie załącznika do Uchwały Zarządu Województwa 

Podkarpackiego nr 150/3320/20 z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia  

do opracowania Regionalnej  Strategii Innowacji na lata 2021-2030 z późn. zm. – 

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 

2021-2030. 

2. Zmieniony załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do powyższej 

uchwały.   

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego  



 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 301/5928/21 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 27 lipca 2021r.   

 

 

Zasady, tryb i harmonogram opracowania Regionalnej Strategii Innowacji  

na lata 2021-2030 

 

Regionalna Strategia Innowacji (RIS) to Program Rozwoju, transformacji 

gospodarczej, który ma wykorzystać mocna strony regionu, jego przewagi 

konkurencyjne i potencjał rozwojowy. Koncentruje się na wyselekcjonowanych  

i dopasowanych do uwarunkowań regionalnych priorytetowych obszarów 

rozwojowych, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej  

w wybranej dziedzinie. 

Przygotowanie RIS wynika z wymogu Unii Europejskiej, która w „Komunikacie 

Komisji EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu” sprecyzowała wizję, nowe priorytety i cele 

rozwoju. Bardzo ważną, podstawową kwestią, wielokrotnie poruszaną w dokumencie, 

jest zwrócenie uwagi na konieczność dokonywania – zarówno na poziomie Unii, 

krajów członkowskich, jak i regionów – inteligentnych, mądrych wyborów, zwanych 

strategiami inteligentnych specjalizacji (smart specialisations).  

W trakcie prac nad RIS zostanie przeprowadzona weryfikacja, wybór i opis 

regionalnych inteligentnych specjalizacji, zweryfikowany potencjał gospodarczy 

województwa podkarpackiego pod kątem wyłonienia nisz rynkowych, mogących 

stanowić potencjalne regionalne inteligentne specjalizacje. Jednocześnie poddany 

analizie potencjał obszarów wpisujących się w aktualną listę inteligentnych 

specjalizacji w celu określenia panujących w nim trendów i zachodzących zmian. 

Efektem tych prac będzie uaktualniona lista podkarpackich inteligentnych 

specjalizacji do roku 2030. 

Powstanie RIS jest niezbędne do spełnienia warunku podstawowego dla ustalonego 

na nową perspektywę finansową pierwszego celu polityki „Dobre zarządzanie 

krajową lub regionalną strategią inteligentnej specjalizacji”. Tworzony dokument 

będzie spełniał niezbędne kryteria tego warunku. 



 

 

 

Na każdym etapie tworzenia Strategii RIS zostanie zachowana zasada 

transparentności. Na poszczególnych etapach tworzenia dokumentu 

informacje będą przekazywane Zarządowi Województwa oraz Sejmikowi 

Województwa. Strategia RIS zostanie poddana również konsultacji społecznej.  

I. Zasady opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 

1) Spójności z dokumentami strategicznymi, z zwłaszcza Strategią Rozwoju 

Województwa – Podkarpackie 2030 oraz krajowymi strategiami 

zintegrowanymi i ponadregionalnymi, które obejmują zasięgiem swojego 

oddziaływania Województwo Podkarpackie; 

2) Partnerstwa – w proces przygotowania Strategii RIS będą włączone możliwie 

wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje publiczne oraz 

przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych; 

3) Trwałego i zrównoważonego rozwoju – rozumianej jako taki rozwój 

społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.  

4) Uwzględniania wymiaru terytorialnego – rozumianego jako uwzględnienie 

różnorodności uwarunkowań społecznych, gospodarczych i terytorialnych 

poszczególnych terytoriów oraz ich definiowanie z punktu widzenia 

posiadanych cech funkcjonalnych. 

II. Tryb opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 

Komórka odpowiedzialną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Podkarpackiego za organizowanie i koordynowanie procesu opracowywania 

Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030 jest Departament Rozwoju 

Regionalnego – Oddział wspierania innowacyjności regionu. Prace Departamentu 

merytorycznie będzie wspierać Zespół Ekspercki/Ekspert zewnętrzny wybrany  

w ramach procedury zamówień publicznych. 

W ramach tego procesu zakłada się również szeroką współpracę z partnerami 

społeczno-gospodarczymi oraz wykorzystanie ekspertyz, w tym zleconych na 

potrzeby opracowania Strategii. 

Wszystkie prace będą finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach projektu „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu 

innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” realizowanego  



 

 

 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020. 

Proces tworzenia RSI wymaga zaangażowania reprezentantów/liderów 

najważniejszych grup interesariuszy regionalnego systemu innowacji, w tym przede 

wszystkim: przedsiębiorców, instytucji naukowo-badawczych, lOBów i administracji 

publicznej. W tym celu został powołany Zespół roboczy, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele regionalnych instytucji samorządowych, rządowych i samorządowych 

jednostek organizacyjnych oraz wyższych uczelni.  Zadaniem Zespołu Roboczego 

będzie przygotowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego 

na lata 2021-2030. Projekt RIS zostanie także przedstawiony Podkarpackiej Radzie 

Innowacyjności, a następnie dokument ten zostanie poddany szerokim konsultacjom 

społecznym. 

Najważniejsze etapy prac nad opracowaniem Regionalnej Strategii Innowacji 

na lata 2021-2030: 

1) Prace organizacyjno-prawne 

Przyjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwały w sprawie 

przystąpienia do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021- 

2030; 

- Wybór Zespołu Eksperckiego/Eksperta zewnętrznego odpowiedzialnego za 

merytoryczny nadzór nad opracowaniem projektu Regionalnej Strategii 

Innowacji na lata 2021-2030 i podpisanie umowy. 

2) Opracowanie diagnozy, określenie wizji i misji oraz celów rozwojowych 

- Opracowanie diagnozy wraz z analizą SWOT, wizji, misji, wyzwań, celów ze 

wskaźnikami; 

- Opracowanie listy specjalizacji inteligentnych wraz z opisem dojścia; 

- Opracowanie systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji na lata 

2021- 2030, systemu monitorowania i ewaluacji, słowniczka; 

- Opracowanie pierwszej wersji projektu Regionalnej Strategii Innowacji na lata 

2021-2030. 

3) Redakcja projektu tekstu, konsultacje i uzgodnienia 

- Przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko; 



 

 

 

- Przeprowadzenie procesu konsultacji oraz opiniowania wstępnego projektu 

Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030; 

- Redakcja tekstu i przyjęcie wersji Regionalnej Strategii Innowacji na lata 

2021- 2030 po konsultacjach wraz z oceną oddziaływania na środowisko; 

- Opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych oraz raportu  

z konsultacji społecznych Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030; 

- Opracowanie wersji końcowej projektu RIS WP po konsultacjach społecznych, 

przeprowadzenie prezentacji Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021- 

2030 w regionie; 

- Uchwalenie Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2021-2030. 



 

 

 

Lp. 

 
            Terminy kolejnych etapów 

prac 
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Podmioty odpowiedzialne 

2020 r. 2021 r. 

1.  

Przyjęcie uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania 
Regionalnej Strategii Innowacji na 
lata 2021-2030 

           

 

 

      

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

2.  

Wybór Zespołu Eksperckiego 
odpowiedzialnego za merytoryczny 
nadzór nad opracowaniem projektu 
Regionalnej Strategii Innowacji na 
lata 2021-2030 i podpisanie umowy 

           

 

 

      

Departament Rozwoju 
Regionalnego 

3.  
Opracowanie diagnozy wraz z 
analizą SWOT, wizji, misji, wyzwań, 
celów ze wskaźnikami 

           

 

 

      Zespół Ekspercki 
Departament Rozwoju 

Regionalnego 

4.  
Opracowanie listy specjalizacji 
inteligentnych, systemu wdrażania i 
monitoringu RSI 

           

 

 

      Zespół Ekspercki 
Departament Rozwoju 

Regionalnego 

5.  
Prowadzenie badań i opracowanie 
raportu na temat innowacji w 
województwie podkarpackim 

           

 

 

      

Departament Rozwoju 
Regionalnego 

6.  

Wybór Eksperta Zewnętrznego 
odpowiedzialnego za merytoryczny 
nadzór nad opracowaniem projektu 
Regionalnej Strategii Innowacji na 
lata 2021-2030 i podpisanie umowy 

           

 

 

      

Departament Rozwoju 
Regionalnego 

7.  
Opracowanie pierwszej wersji 
projektu Regionalnej Strategii 
Innowacji na lata 2021-2030 

           

 

 

      Zespół Roboczy ds. RSI WP 
Departament Rozwoju Regionalnego 

Ekspert Zewnętrzny 

 

8.  

Przyjęcie projektu Regionalnej 
Strategii Innowacji na lata 2021-
2030 przez Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

           

 

 

      

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 



 

 

 

9.  
Przeprowadzenie postępowania w 
sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko 

           

 

 

      Departament Rozwoju Regionalnego 
Ekspert Zewnętrzny 

 

10.  

Przeprowadzenie procesu 
konsultacji oraz opiniowania 
wstępnego projektu Regionalnej 
Strategii Innowacji na lata 2021-
2030 

           

 

 

      

Departament Rozwoju Regionalnego 
Ekspert Zewnętrzny 

11.  

Opracowanie wersji końcowej 
projektu RSI WP po konsultacjach 
społecznych, przeprowadzenie 
prezentacji Regionalnej Strategii 
Innowacji na lata 2021-2030 w 
regionie 

           

 

 

      

Zespół Roboczy ds. opracowania 
RSI 

Departament Rozwoju 
Regionalnego Ekspert Zewnętrzny 

12.  
Uchwalenie Regionalnej Strategii 
Innowacji na lata 2021-2030  

           

 

 

      
Zarząd Województwa 

Podkarpackiego 

 


