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wg rozdzielnika 

Regionalna Strategia Innowacji die Mazowsza 2014 - 2020 wraz z Inteligentnq specjaHzacja.. regionu (RSI), 
jest strategicznym dokumentem ukierunkowanym na budowf:/ sp6jnego systemu wspierania innowacyjnosci 
na Mazowszu. Stanowi aktuafizacjQ Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 - 2015, przygotowanq 
w odpowiedzi na zaleeenie Komisji Europejskiej odnosnie wdrozenia koneepcji inteligentnej specjalizacji. Proces 
opracowania nowej RSI byl wieloetapowy i opieral siQ na wsp6tpracy z przedsi~biorcami, przedstawieielami srodowiska 
nauki, administracji publicznej szezebla lokalnego, organizacji pozarzqdowyeh i instytucji otoczenia biznesu. Obecnie 
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich finalizuje prace zmlerzajqce do przyjQcia przez Sejmik 
Wojew6dztwa Mazowieckiego zaktuallzowanego dokumentu. 

Idea smart specialisation zaklada wlqczenie szerokiego grona interesariuszy w proces decyzyjny na etapie wdrazania 
RSI. W tym celu Samorzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego planuje utworzenie grup roboczych dedykowanych 
poszczeg6lnym obszarom inteligentnej specJalizacjL Do ich zadaJi nalezaloby m.in. szczeg6fowe ukierunkowanie 
wspareia, zgodne z aktualnymi potrzebami gospodarkl, a takze wspieranie Wojewodztwa Mazowieckiego w procesach 
zarzct.dzania i monitorowania RSI. Szczegolnie istotne jest zapewnienie bezposredniego udzialu przedsi~biorc6w 

w przedmiotoweJ inicjatywie. 

Powstate grupy robocze umozliWilt delegowanfe niekt6rych zadan zwiltzanych z wdrataniem RSI pO.l8 struktury 
administracji publicznej, tqcznie z moZliwosciq przekazania koordynacji poszczeg61nych gremi6w zewn~trznym 
podmiotom. Docelowo, samorzqd przyj~by pozycjEt partnera i obserwatora, a takte odbiorcy rozwiqzan wypracowanych 
przez uczestnik6w. Udzial przedsi~biorc6w umoZliwilby dostosowanie systemu wdrazania RSI do specytiki projekt6w 
8+R realizowanych w sektorze prywatnym, co powinno pozytywnie wptynqc na efektywnosc wydatkowania srodk6w UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WOjew6dztwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. 

Zwracam sili z serdecznq prosbq 0 poinformowanie przedsiEtbiorcow z terenu Panstwa Gminy 0 ww. inicjatywie 
oraz 0 moi:1iwQsci zglaszania sitt do udziafU w pracach poszczeg61nych grup przypisanych do obszar6w inteligentneJ 
specjalizaeji, tj.: bezpieczna Z:jwnosc, inteligentne systemy zarzqdzal1ia, nowoczesne ustugi dla biznesu oraz wysoka 
jakosc ZyGia. Szczeg61ne znaczenie bQdzie misl udziat firm innowacyjnych, poszukujltcych i wdrazajqcych nowe 
rozwict.zania. 

Uprzejmie lnformuj~, ze termin sk{adania aplikacji zostal wyznaczony do dnla 22 paidziernika br. Bardzo prosz~ 
o przesylanie zgloszen na adresy poczty elektronicznej: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazoYla.pl. 

Trese projektu RSI dosttWna jest na stronie internetowej wv-i\'Ixis.mazovia.pl oraz w siedzibie Departamentu Rozwoju 
Roglonaln'90 I F onduszy Eucopejsklch. N. Solldamo;a 61 • 03402 Wa",zawa. W 90d7_ 8]- 16.00. 
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Dzien dobry, 
informujy, Ze Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna 
tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu (pismo w zal,!czeniu). W zwi~zku Z 

powyiszym zwracam siy z uprzejm,! prosb,! 0 poinformowanie przedsiybiorc6w dzialaj~cych na 
terenie Panstwa Gminy 0 moZliwosci uczestnictwa w powyiszej inicjatywie. Szc:mg61ne znac2'&nie 
bt;dzie rnial· udzial frrm innowacyjnych, poszukuji:lcych i wdraz:aji:lcych nowe rozwi'lzani~. Termin 
skladania aplikacji do udzialu w pracachposzczeg6lnych grup przypisanych do obszar6w 
inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna Zywnosc, inteligentne systemy zarzqdzania, nowoczesne 
uslugi dla biznesu oraz wysoka jakosc Zycia, zostal wyznaczony do dnia 22 paZdzicrnika hr. Bardzo 
proszy 0 przesylanie zgloszeii na adresy poczty elektronicznej: monika.tcbormicka@mazovia.pl, 
piotr.dylewski@mazovia.pl. 
lednoczesnie informujy, Ze pierwsze spotkanie dot. powyiszej inicjatywy zostalo zaplanowane na 
dzieii 30 paZdziernika hr. 0 godz. 12 w budynku Urzydu Marszalkowskiego Wojew6dztwa 
Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagielloiiskiej 26 (parter). 
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