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29 sierpnia 2019 r. 
 

INFORMACJE 
 
Małopolskie firmy na targach branży budowlanej w Kazachstanie 
 
4 września rozpoczyna się jedno z największych wydarzeń targowych w Kazachstanie – KazBuild 
2019. Podczas tegorocznej, dwudziestej szóstej edycji tego wydarzenia, w Ałmaty – największym 
mieście Kazachstanu zaprezentowany zostanie potencjał gospodarczy naszego regionu oraz firm 
branży budowlanej. 
 
Targi KazBuild są kluczową wystawą materiałów budowlanych i wykończeniowych w Azji Środkowej.  
W tym roku, jak zapowiadają organizatorzy targów, zaprezentuje się tam ponad 250 firm z 22 krajów 
świata.  
 
W strefie wystawienniczej Business in Małopolska, organizowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju 
Regionalnego zaprezentowana zostanie oferta przedsiębiorstw branży budowlanej z naszego regionu. 
Podczas dni targowych, trwających od 4 do 6 września, strefa będzie miejscem spotkań i rozmów 
biznesowych z udziałem przedstawicieli małopolskich firm, którzy zawitają do biznesowej stolicy 
Kazachstanu z szeroką ofertą własnych produktów i usług. Ekspozycja zostanie uatrakcyjniona 
poprzez wydzielenie strefy wirtualnej rzeczywistości - strefy VR. 
 
Wszystkich zainteresowanych spotkaniem z firmami naszego regionu, zapraszamy do odwiedzenia 
stoiska Małopolski podczas KazBuild 2019. Stoisko Business in Małopolska (A 51), znajdować się 
będzie w hali nr 9A na terenie kompleksu wystawienniczego Atakent.  
 
Szczegółowe informacje: 
Tel: +48 785 054 904 
www: https://www.kazbuild.kz/en/ 
 

 
 

Bezpłatne seminarium - Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych 

Fundusze unijne to doskonała możliwość finansowania rozwoju małych i średnich firm. Jak dobrze 
wykorzystać dostępne dotacje? W jaki sposób pozyskać dofinansowanie? Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego organizuje we wrześniu cykl spotkań dla przedsiębiorców z Tarnowa, 
Starego Sącza i Myślenic poświęconych tematyce Funduszy Europejskich. 

Prelegentami  seminariów będą m.in. przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  
w Małopolsce, Krakowskiego Parku Technologicznego, Enterprise Europe Network oraz Okręgowej 
Izby Radców Prawnych w Krakowie. 
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Konferencja adresowana jest przede wszystkim do małopolskich przedsiębiorców, ale do udziału  
w niej zapraszamy również instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje samorządowe, które  
w ramach swoich działań wspierają rozwój działalności gospodarczej. 

Podczas spotkań, w przestrzeni wystawienniczej, pracownicy Małopolskiej Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. oraz zaproszonych instytucji  udzielać będą szczegółowych informacji dotyczących 
realizowanych projektów. 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

 
Terminy seminariów: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych” 
 
16 września 2019 r. (godz. 10.00 - 14.00) 
w Hotelu Crystal Park, ul. Traugutta 5, 33-101 Tarnów 
 
18 września 2019 r. (godz. 10.00 - 14.00) 
w Sali Bankietowej „Graffit”, ul. Słowackiego 112b, 32-400 Myślenice 
 
20 września 2019 r. (godz. 10.00 - 14.00) 
w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymkowym, ul. Papieska 10, 33-340 Stary Sącz 

 
Rejestracja: 
Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: www.marr.pl/fep 

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

 

 
 


