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INFORMACJE 
 
Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej – nowy nabór! 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna V nabór do projektu  
„Dobry Czas na Biznes – KOM2”. Wnioski będą przyjmowane od 27 maja do  
7 czerwca 2019 r. 
 
Wsparcie obejmuje szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł na 
uruchomienie firmy. Początkujący przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać  
z bezpłatnego, indywidualnego doradztwa w pierwszym roku prowadzenia działalności,  
w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. 
 
O pomoc ubiegać się mogą wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub 
bezrobotne) w wieku od 30 lat, które zainteresowane są założeniem własnej firmy  
(z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na 
podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do 
projektu). Projekt adresowany jest w szczególności do kobiet, osób powyżej 50 roku życia, 
długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych. 
  
W ramach pierwszych czterech naborów do projektu „Dobry Czas na Biznes – KOM2” przyjęto 1060 
wniosków. Dotychczas powstały 563 nowe firmy.  
 
Wzory dokumentów, które należy przedłożyć oraz regulamin rekrutacji dostępne są na stronie 
internetowej projektu www.marr.pl/dcb2 . Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane  
w siedzibie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz w Powiatowych Punktach 
Informacyjnych zlokalizowanych w każdym mieście powiatowym subregionu, pod poniższymi 
adresami: 
 
Kraków: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
Informacje: tel. 12 617 99 42, 12 617 99 43 
powiat krakowski: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
Informacje:  tel. 12 617 99 45 
powiat bocheński: ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia 
Informacje: tel. 12 617 99 85, 785 056 879 
powiat miechowski: ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów 
Informacje: tel. 12 617 99 86, 785 056 875 
powiat myślenicki: ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice 
Informacje: tel. 12 617 99 87, 602 278 182 
powiat proszowicki: ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice 
Informacje: tel. 12 617 99 88, 785 056 877 
powiat wielicki: ul. Adama Asnyka 6c/5, 32-020 Wieliczka 
Informacje: tel. 12 617 99 89, 785 056 878 
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Projekt „Dobry Czas na Biznes – KOM2” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na 
zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
 

 
 

Promocja małopolskich firm na targach KazBuild 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do współpracy przedsiębiorców branży 
budowlanej i wykończeniowej, zainteresowanych promocją produktów i usług na wrześniowych 
targach WorldBuild/KazBuild (Ałmaty, Kazachstan).  
 
Podczas targów odbywających się w dniach 4-6 września 2019 r.  powstanie profesjonalna strefa 
biznesowa MARR, gdzie na ponad 30 m. kw., przedsiębiorcy będą mogli prowadzić spotkania B2B 
oraz prezentować swoją ofertę. Wydarzenie będzie idealną okazją do  promocji gospodarczego 
potencjału Małopolski na arenie międzynarodowej. 
 
Przedsiębiorcy współpracujący z MARR, będą mogli skorzystać z: 

 profesjonalnie zabudowanej powierzchni wystawienniczej 
 strefy B2B do spotkań i rozmów 
 możliwości promocji firmy (materiały reklamowe, filmy/spoty promocyjne) 
 prezentacji firmy w katalogu dedykowanym branży 
 wsparcia MARR w znalezieniu partnerów do rozmów handlowych 
 biletów wstępu na targi dla przedstawicieli firm 

 
WorldBuild/Kazbuild 2019 to już 26 edycja wiodącej w Azji wystawy materiałów budowlanych  
i wykończeniowych. W ubiegłym roku na ponad 7500 m. kw. prezentowało się blisko 300 firm z 25 
krajów całego świata. 
 
Udział w targach, organizowany jest w ramach projektu „Power up Your Business in Małopolska 2”, 
którego liderem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Celem inicjatywy jest 
wzmacnianie gospodarczej marki regionu na arenie międzynarodowej, poprzez ekspozycję oferty 
eksportowej małopolskich przedsiębiorców podczas zagranicznych targów, misji gospodarczych  
i innych wydarzeń promocyjno-informacyjnych. 
 
Kolejne planowane stoiska targowe w ramach wsparcia eksportu to - w listopadzie tego roku 
Cosmoproof w Hongkongu (branża kosmetyczna),  w 2020: Mobile World Congress w Barcelonie, 
ProWein w Dusseldorfie,  Hannower Messe oraz w 2021: BAU w Monachium, kolejny raz Hannower 
Messe, targi informatyczne Gitex w Dubaju oraz Spring fair w lutym 2022 w Wielkiej Brytanii (branża 
wyrobów eventowych). 
 
Informacje: 
tel. 12 620 91 47, 12 620 91 41, 12 620 91 48 
e-mail: contact@businessinmalopolska.pl 
 
 
 
 
 

 



 

 

BIURO PRASOWE MARR S.A.; ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków; e-mail: biuroprasowe@marr.pl; marr.pl 
 

65 mln zł na pożyczki w zakresie rewitalizacji  
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje atrakcyjne pożyczki na cele rewitalizacji 
miast oraz odnowy obszarów wiejskich w regionie. 
 
Pożyczkę w kwocie od 300 tys. zł do 15 mln zł można przeznaczyć na realizację projektów ujętych  
w gminnym programie rewitalizacji, m.in.: renowację budynków użyteczności publicznej  
i mieszkalnych, modernizację oraz budowę obiektów przeznaczonych na cele społeczne (żłobki, 
przedszkola, szkoły boiska), a także różnorodne działania prowadzące do ożywienia gospodarczego  
w regionie.  
 
O wsparcie mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, partnerzy 
społeczni i gospodarczy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego, administracja rządowa, organy prowadzące szkoły i placówki, szkoły wyższe, kościoły  
i związki wyznaniowe, parki narodowe i krajobrazowe, a także przedsiębiorcy.  

 
Fundusz gwarantuje niskie, stałe oprocentowanie pożyczek (1,5% dla przedsiębiorców i 0,75% dla 
pozostałych podmiotów), brak prowizji i dodatkowych opłat, standardowe zabezpieczenie pożyczki, 
maksymalny okres spłaty nawet do 20 lat. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły – do 
wyczerpania alokacji.  
 
Przyjmowanie wniosków i obsługa pożyczek: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
tel. 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29, 12 617 66 32, 12 417 74 19, 12 417 74 20, 12 417 74 21 
e-mail: pozyczki@marr.pl 
 
 
 


