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INFORMACJE 
 
Ponad 9 mln zł na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców 
 
Przedsiębiorcy z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego mogą uzyskać do 
80% dofinansowania na usługi w zakresie doskonalenia kompetencji, w ramach projektu 
„Akademia Menadżera MŚP”.  
 
Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ich właścicieli, kadry 
zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu na stanowiska kierownicze. 
Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają opracowanej diagnozy potrzeb rozwojowych MŚP mogą uzyskać 
dofinansowanie na jej przeprowadzenie a następnie skorzystać ze szkoleń odpowiadających ich 
konkretnym potrzebom. Właściciele firm, którzy wcześniej przeprowadzili poprawnie tę diagnozę – 
mogą ubiegać się o dofinansowanie wybranych kursów i szkoleń ukierunkowanych na doskonalenie 
kompetencji menadżerskich. 
 
Wsparcie w ramach Projektu będzie realizowane w formie refundacji poniesionych przez 
przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych. Wybierając szkolenia przedsiębiorcy powinni korzystać  
z oferty ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych, obejmującej podmioty zarejestrowane  
i zweryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Baza dostępna jest pod 
adresem: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Firmy reprezentujące sektor MŚP będą mogły uzyskać 
nawet 80% refundacji wydatków poniesionych na zakup usług rozwojowych.  
 
Projekt „Akademia Menadżera” został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest operatorem projektu dla Makroregionu 3, 
obejmującego województwo małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. Projekt finansowany jest 
przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
 
Realizacja wsparcia zaplanowana jest do lipca 2022 roku. Nabór wniosków trwał będzie do 
wyczerpania środków przeznaczonych na refundacje. 
 
Szczegółowe informacje: 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
www.marr.pl/am3 
e-mail: am3@marr.pl 
tel. 12 617 66 54, 12 617 66 33 
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MARR partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji  
 
Już 10 czerwca rozpocznie się dziewiąty Małopolski Festiwal Innowacji – największe tego typu 
wydarzenie w kraju, którego partnerem jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  
 
Festiwal zainauguruje konferencja „Innowacyjny strat – kolejny krok w biznesie” w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie o godz. 14.00. Do 16 czerwca w naszym regionie będą się toczyć 
różnorodne konferencje i  wydarzenia, będące idealną okazją do interesujących spotkań  
i rozmów z przedsiębiorcami, naukowcami oraz ekspertami wielu  przyszłościowych branż. 
 
Dzień otwarty FabLabu Małopolska – 12 czerwca 2019 r. 
 
W dniu 12 czerwca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza wszystkich na dzień 
otwarty FabLabu Małopolska, przy ul. Królewskiej 65A w Krakowie. O godzinach 11.00, 13.00, 15.00 
 i 17.00 przeprowadzone zostaną prezentacje przestrzeni FabLabu i możliwości wykorzystania 
dostępnych w nim urządzeń. W przestrzeni FabLabu można samodzielnie pracować na 
profesjonalnym sprzęcie. Znajduje się tutaj sześć pracowni: projektowa, druku 3d, krawiecka, 
modelarska, elektroniki i fotograficzna, w których pod opieką doświadczonych specjalistów można 
skorzystać m.in. z frezarki i lasera cnc, hafciarki, overlocka czy drukarki 3D. W FabLabie regularnie 
odbywają się warsztaty rozwijające pasje i umiejętności. Jest to przestrzeń otwarta dla wszystkich: 
dla przedsiębiorców, freelancerów, osób aktywnych zawodowo, studentów ale też dzieci, młodzieży 
jak i seniorów. Więcej informacji: www.fablabmalopolska.pl 
 
Warsztaty MARR S.A. – 12 i 13 czerwca 2019 r. 
 
W dniach 12 i 13 czerwca Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego organizuje specjalistyczne 
warsztaty dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP oraz osób zainteresowanych tematyką 
zrównoważonego rozwoju i CSR (miejsce: siedziba MARR S.A. przy ul. Kordylewskiego 11  
w Krakowie, zgłoszenia przyjmowane będą do 7 czerwca 2019 r.). 
 
W trakcie spotkania „Efektywne zarządzanie personelem w firmie z sektora MŚP” (12 czerwca 2019 r. 
godz. 9.00 – 14.00) uczestnicy poznają najważniejsze procesy i narzędzia w obszarze zarządzania 
kadrami z uwzględnieniem aktualnych zmian na rynku pracy. Warsztaty zakładają użycie 
interaktywnych metod, praktycznych ćwiczeń, dyskusji oraz studium przypadku. Przedstawiciele firm 
będą mieli także  możliwość konsultacji  w zakresie interesujących ich problemów. 
 
Zgłoszenia i informacje:  
tel. 12 617 66 78 
e-mail: warsztaty@marr.pl  

13 czerwca (godz. 9.00 – 14.00) odbędą się warsztaty „CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) 
oraz zrównoważony rozwój, jako kluczowe instrumenty w budowaniu nowoczesnej i dojrzałej 
organizacji”. Uczestnicy poznają nowe trendy w projektowaniu i zarządzaniu przestrzenią wnętrz, 
budynków i ich otoczenia. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące jakości życia oraz pracy  
w mieście i jego otoczeniu; wykorzystania zielonej architektury; wyzwań niskoemisyjności; wpływu 
mobilności na organizację czasu.  
 
Zgłoszenia i informacje:  
tel. 12 617 99 12 
e-mail: warsztaty@marr.pl 
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Trwa rekrutacja na studia podyplomowe CSR Management! 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Politechniką Krakowską uruchamia 
nowe studia podyplomowe – CSR Management, ukierunkowane na zdobycie praktycznych 
umiejętności w nowoczesnym zarządzaniu odpowiedzialnością biznesu. Początek studiów  
6 września 2019 roku.  
 
Studia adresowane są do menedżerów, przedstawicieli kadry zarządzającej firm i organizacji, 
właścicieli przedsiębiorstw, pracowników zajmujących się komunikacją, zarządzaniem zasobami 
ludzkimi, relacjami inwestorskimi, ochroną środowiska oraz osób pragnących uzupełniać swoją 
wiedzę i umiejętności w obszarze CSR. 
 
Kształcenie realizowane według filozofii nauczania przez doświadczenie (learning by doing), poprzez 
realizację projektów praktycznych, pozwoli słuchaczom na efektywne przyswojenie umiejętności 
innowacyjnego wykorzystywania różnorodnych instrumentów zarządzania odpowiedzialnością 
biznesu. Elementem kluczowym dla realizacji tego podejścia będzie zintegrowany projekt 
dyplomowy, którego forma i zakres będą zdecydowanie wyróżniały się od zwykle realizowanych na 
polskich uczelniach. 
 
Wykładowcy to certyfikowani eksperci w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, specjaliści HR  
i coachingu,  trenerzy, doradcy, naukowcy, praktycy biznesu, aktywnie zaangażowani  w liczne 
projekty CSR, społeczne, informacyjne i edukacyjne. 
 
Przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą otrzymać do 80% dofinansowania kosztów studiów w ramach 
projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe”, realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego S.A. Szczegółowe informacje: tel. 12 307 32 15; infolinia@mbon.pl. 
 
Informacje o studiach podyplomowych: 
www.marr.pl/studia/ 


