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INFORMACJE 
 
Wzrosła wartość bonów na usługi rozwojowe dla małopolskich firm 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zwiększyła wartość bonów na usługi rozwojowe 
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Małopolski.  
 
Dotychczas firmy mogły ubiegać się o dotacje w formie bonów, których jednostkowa wartość 
wynosiła 45 zł. Teraz jeden bon to aż 60 zł. Realizując otrzymane bony przedsiębiorcy mogą opłacać 
interesujące ich usługi szkoleniowe, doradcze czy egzaminy, dostępne w ramach ogólnopolskiej Bazy 
Usług Rozwojowych. W przypadku usług doradczych limit kosztu jednej godziny doradczej zwiększono 
z 90 zł do 120 zł. 
 
Z projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe” mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
oraz ich pracownicy, w tym osoby prowadzące działalność na własny rachunek, posiadający siedzibę 
lub filię na terenie Małopolski. Przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 80% dofinansowania do 
wybranych usług szkoleniowych (szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe, e-learning), usług 
doradczych (w tym coaching, mentoring) oraz egzaminów. Dofinansowanie liczone jest od wartości 
bonu tj. 60 zł. Preferencyjne wsparcie uzyskać mogą m.in. przedsiębiorstwa reprezentujące branże 
wysokiego wzrostu, pracownicy o niskich kwalifikacjach zawodowych lub w wieku powyżej 50 lat. 
 
Aby skorzystać z projektu przedsiębiorcy powinni dokonać niezbędnych formalności poprzez 
informatyczny system obsługi bonów – zarejestrować się za pośrednictwem strony www.mbon.pl.  
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.  
i wpłaceniu wkładu własnego przedsiębiorca otrzymuje bony rozwojowe. Dzięki nim może skorzystać 
z dowolnie wybranej oferty dostępnej w ramach Bazy Usług Rozwojowych.  
 
Limity dofinansowania i limity bonów, które może uzyskać przedsiębiorca uzależnione są od wielkości 
przedsiębiorstwa oraz liczby zatrudnionych pracowników. Osoby samozatrudnione mogą otrzymać 
do 7 680 zł dofinansowania, firmy zatrudniające 100 – 249 pracowników do 130 560 zł 
dofinansowania. Termin ważności bonów wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy  
o dofinansowanie. 
 
Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, 
Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, Poddziałanie 8.4.1. „Rozwój 
kompetencji kadr sektora MŚP”.  
 
Wartość projektu wynosi 81 646 829,68 zł w tym dofinansowanie pochodzące ze środków UE, 
Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 69 399 805,22 zł. 
 
Szczegółowe informacje: 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Numer Infolinii: 12 307 32 15 



 

 

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

Godziny pracy infolinii: pn.-pt. od 8.00-16.00 
Kontakt mailowy: infolinia@mbon.pl 
www.mbon.pl 
 

 
 

Pożyczki z MARR S.A. zmieniają otoczenie 
 
Preferencyjny fundusz pożyczkowy na rewitalizację, uruchomiony przez Małopolską Agencję 
Rozwoju Regionalnego S.A. zmienia otoczenie. Szczególnie chętnie sięgają po niego małopolskie 
jednostki samorządu terytorialnego. Pierwsze efekty dofinansowań już widać. 

Dzięki pożyczce MARR S.A. przeprowadzona została kompleksowa modernizacja pomieszczeń  
w stuletnim budynku  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach, gdzie utworzono 
nowoczesne, dobrze wyposażone trzyoddziałowe przedszkole. W ramach projektu zaadaptowano 
nieużywaną klatkę schodową na pomieszczenia kuchenne, wybudowano łazienki, podjazd dla osób 
niepełnosprawnych oraz zastawano mechaniczną wentylację w pomieszczeniach przedszkola.   

Całość inwestycji – począwszy od prac rozbiórkowych przez tynkarskie, wymianę stolarki, 
wyposażenie kuchni po prace wykończeniowe, wymianę stropów i montaż wykładzin została 
sfinansowana z preferencyjnego funduszu pozyskanego przez Gminę z Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. Przedszkole zapewni najmłodszym mieszkańcom gminy doskonałe warunki opieki  
i edukacji. 

„Jednostki samorządowe Małopolski stanowią istotną docelową grupę wsparcia udzielanego przez 
MARR S.A. na rozwój lokalny – mówi Małgorzata Popławska, Prezes Zarządu MARR S.A. Posiadamy 
bardzo ciekawy pakiet preferencyjnych pożyczek udzielanych z RPO WM 2014-2020, a gmina 
Iwanowice jest przykładem efektywnego wykorzystania tych pożyczek na podejmowane działania 
rewitalizacyjne. Te pieniądze po prostu pracują, bo wyremontowane przedszkole będzie służyło przez 
następne kilkadziesiąt lat zarówno dzieciom jak i wychowawcom. A przede wszystkim rodzinom 
mieszkającym w Iwanowicach”. 

O pożyczki w kwocie od 300 tys. zł do 15 mln zł 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. Środki można przeznaczyć na realizację projektów rewitalizacyjnych ujętych  
w gminnym programie rewitalizacji m.in.: renowację budynków użyteczności publicznej  
i mieszkalnych, modernizację oraz budowę obiektów przeznaczonych na cele społeczne. 
 
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. Atutem jest szybki proces decyzyjny oraz pomoc 
konsultantów MARR S.A. na etapie przydzielania i rozliczania wsparcia. 
 
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 
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MARR S.A. partnerem Małopolskiego Festiwalu Innowacji  
 
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 10 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/ 

 


