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5 września 2019 r. 
 

INFORMACJE 
 
Wspólnie dla Przedsiębiorców 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 
podpisały list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, promocji edukacji  
i pomocy prawnej w Małopolsce. 
 
Dzięki wspólnym działaniom promocyjnym, uczestnictwie w różnorodnych inicjatywach   
t.j. spotkania, warsztaty, cykliczne szkolenia, wspierać będziemy przedsiębiorców i rozwój firm  
w regionie. Współpraca MARR i OIRP będzie doskonałą platformą wymiany informacji, poglądów  
i doświadczenia. Służyć będzie przekazywaniu i rozpowszechnianiu aktualnych informacji 
ułatwiających przedsiębiorcom sprawne korzystanie z dostępnych form wsparcia szkoleniowego, 
doradczego i finansowego.   
 
Przedsiębiorcy, będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy prawniczej w obszarze prowadzonej 
działalności, pozyskiwania środków finansowych na rozwój i nowe inwestycje, a także realizacji 
innowacyjnych projektów. 
 
W ramach nowej oferty Centrum Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych  
w Krakowie, skierowanej do przedsiębiorców, świadczone będzie wsparcie szkoleniowe  
i doradcze w zakresie mediacji biznesowych. 

 
 

 
Wyróżnienie 'Best Newcomer' dla stoiska Business in Małopolska 
 
Stoisko Business in Małopolska zorganizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego 
zdobyło wyróżnienie organizatorów tragów KazBuild 2019, przyznawane najlepszym debiutującym 
wystawcom targów budowlanych w Kazachstanie. 
 
W naszej strefie wystawienniczej ogromnym zainteresowaniem cieszy się VR-ową prezentacja 
zawierająca informację o Małopolsce i firmach, które razem z MARR przyjechały na targi t.j.  
ATT Sp. z o.o., ES-SYSTEM S.A., GÓR-STAL Sp. z o.o., MedApp S.A., Norlys Sp. z o. o., SMAY Sp.  
z o.o., TM TECHNOLOGIE Sp. z o.o., ZET Transport Sp. z o.o.  
 
Podczas trwającej od 4 do 6 września, dwudziestej szóstej edycji KazBuild 2019 – głównym tematem 
rozmów są innowacje i najnowsze trendy w budownictwie, digitalizacja, nowoczesne systemy 
budowlane i  rozwiązania architektoniczne, projektowanie systemów inżynieryjnych budynków oraz 
konstrukcji. Odbywające się w Ałmaty seminaria, warsztaty i spotkania B2B to doskonała okazja do 
budowania relacji biznesowych z międzynarodowymi przedstawicielami branży budowlanej z Europy  
i Azji. 
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Stoisko Business in Małopolska (A 51) znajduje się w hali nr 9A na terenie kompleksu 
wystawienniczego Atakent.  
 
Szczegółowe informacje: 
Tel: +48 785 054 904 
www: https://www.kazbuild.kz/en/ 
 

 
 

Plan na wrzesień: pobudzić lokalną przedsiębiorczość 

MARR rusza w region z cyklem bezpłatnych spotkań dla przedsiębiorców. Odwiedzimy Tarnów, 
Myślenice i Stary Sącz. Nasze wsparcie oferujemy małym i średnim przedsiębiorcom. 

Tylko trzy miasta i trzy terminy. To idealna okazja, aby zapoznać się z aktualnymi programami 
wsparcia finansowego i doradczego. Będzie można również osobiście porozmawiać  
z przedstawicielami najważniejszych małopolskich instytucji, które wspierają przedsiębiorców  
i odpowiadają za dystrybucję funduszy.  

Prelegenci i tematy prezentacji:  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  
MARR Twój partner w biznesie - narzędzia wsparcia na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. 

Agencja Rozwoju Przemysłu  
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako innowacyjny partner w zakresie rozwoju i wsparcia 
finansowego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
Wsparcie dla małopolskich firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 
 
Krakowski Park Technologiczny  
Zwolnienia podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji. 
 
Enterprise Europe Network 
Wsparcie biznesu w zasięgu ręki. 
 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - oddział Kraków  
Kompetencje rzecznika MŚP na styku państwo-przedsiębiorcy. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 
Pomoc prawna jako wsparcie na każdym etapie działalności. 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. 

Terminy i miejsca spotkań:  
 
16 września 2019 r. (godz. 10.00 - 14.00) Tarnów 
Hotel Cristal Park, ul. Traugutta 5,  
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18 września 2019 r. (godz. 10.00 - 14.00) Myślenice 
Sala Bankietowa „Graffit”, ul. Słowackiego 112b,  
 
20 września (godz. 10.00 - 14.00) Stary Sącz  
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, ul. Papieska 10,  

 
Rejestracja: www.marr.pl/fep 
Zgłoszenia do 15 września. Ilość miejsc ograniczona! 

 
Organizator: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
tel. 12 617 66 00  
e-mail: fep@marr.pl 

 

 


