
UCHWAŁA NR V/28/1/2016
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 11 października 2016 r.

w sprawie
przyjęcia oświadczenia dotyczącego

działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 486) w związku z § 18 a ust. 2 pkt 4 Statutu Województwa Śląskiego (Dz. Urz. Woj. 
Śl. Nr 26 z 2001 roku, poz. 657 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. Przyjmuje się oświadczenie dotyczące działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji, którego treść 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Grzegorz Wolnik
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Załącznik do Uchwały Nr V/28/1/2016

Sejmiku Województwa Śląskiego

z dnia 11 października 2016 r.

Oświadczenie
Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie działań

na rzecz wspierania i kreowania innowacji

Województwo śląskie należy do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Obraz województwa
na przestrzeni lat zmienił się w sposób zasadniczy. Stały rozwój i unowocześnianie tradycyjnych dziedzin 
gospodarki, jak również kreowanie nowych innowacyjnych jej gałęzi są głównymi wyzwaniami, jakie wciąż 
stoją przed gospodarką regionu.

Dlatego też istnieje potrzeba wspierania innowacji, szczególnie w obszarze inteligentnych specjalizacji 
regionu, a także konieczność wykorzystania potencjału naukowo-badawczego, biznesowego, edukacyjnego i 
społecznego województwa śląskiego. Na projekty badawczo-rozwojowe i innowacje
w Polsce w unijnym budżecie na lata 2014-2020 przewidziano znaczne środki, przy czym duża ich część 
przeznaczona jest dla przedsiębiorstw. To ogromne wyzwania i szanse.

Samorząd Województwa Śląskiego dostrzega te potrzeby i dlatego też aktywnie uczestniczy w procesie 
mającym na celu rozwój innowacyjności regionu, a co za tym idzie jego konkurencyjności na poziomie 
krajowym, jak i zagranicznym. Dzięki wspólnym działaniom na rzecz rozwoju innowacyjności
z regionalnymi partnerami województwo stało się jednym z liderów w tym zakresie. Nie bez powodu 
w województwie śląskim powstała swego czasu pierwsza w Polsce Regionalna Strategia Innowacji RIS-
Silesia.

Potencjał kapitału ludzkiego w procesie rozwijania innowacyjnej gospodarki oraz efektywna współpraca na 
linii nauka-biznes-samorząd są gwarantem dalszego rozwoju innowacyjności w regionie.

Dla skutecznego rozwoju innowacji niezwykle istotna jest również kwestia współpracy międzynarodowej, 
zwłaszcza w obszarze internacjonalizacji działalności gospodarczej, ale również wspólna realizacja 
projektów międzynarodowych w zakresie badań i rozwoju, transferu technologii
i innowacji, wymiany wiedzy, doświadczeń, a także ekspertów, pracowników i studentów. To również 
szansa na wzrost atrakcyjności regionu dla inwestorów zagranicznych.

Sejmik Województwa Śląskiego wyraża głęboką nadzieję, że podejmowane działania i inicjatywy
na rzecz wspierania innowacyjności przyniosą oczekiwane efekty, które przełożą się na rozwój społeczno-
ekonomiczny regionu, a tym samym na wzrost zamożności wszystkich jego mieszkańców.
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