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szkolenia

nieruchomości

innowacje



Od 26 lat działamy na rzecz 
zwiększenia potencjału 
i wzrostu konkurencyjności 
małopolskich przedsiębiorstw.



Wspieramy przedsiębiorców 
na każdym etapie ich rozwoju

Zapewniamy pomoc finansową,
inwestycyjną, doradczą 
i szkoleniową.  Dbamy o 
zrównoważony rozwój.



Promujemy biznesowy 
potencjał regionu na arenie 
międzynarodowej 

Tworzymy korzystne warunki 
i przestrzeń dla rozwoju biznesu



26 lat
działalności

1,4 mld zł
przekazanych na 

innowacyjne projekty

184 mln zł
udzielonych pożyczek

ponad 3200
firm założonych dzięki 
wsparciu MARR

MARR W LICZBACH



MARR W LICZBACH

121 mln 
PLN

na wspieranie aktywności 
zawodowej i tworzenie 

nowych firm 246 mln 
PLN

wartość 
realizowanych 

obecnie 
projektów110 mln 

PLN
na rozwój kompetencji 

kadr biznesu



Wspieramy realizację 
innowacyjnych projektów 

• W ramach funduszu „Inwestycje Kapitałowe”
uruchamiamy nowe firmy na bazie 
nowatorskich rozwiązań i technologii 

• stworzyliśmy 25 innowacyjnych spółek m.in. 
VoiceFinder S.A., Greenfire Sp. z o.o., 
Intelliseq Sp. z o.o., Thessla Green Sp. z o.o., 
Contact.io

INNOWACJE

27mln 
PLN

na innowacje



Oferujemy 
atrakcyjne 
pożyczki 

• Dla mikro i małych firm z Małopolski

• Dla start-upów działających krócej niż 2 lata

• Dla MŚP działających dłużej 2 lata

• Dla organizacji pozarządowych

• Dla wspólnot mieszkaniowych

• Na rewitalizację 

• Na efektywność energetyczną

FINANSOWANIE



• Na uruchomienie, prowadzenie i rozwój firmy

• Od 10 000 zł do 1 000 000 zł

• Atrakcyjne oprocentowanie 
od 1,87% do 5,87% zł (niezmienne w całym 
okresie pożyczkowym)

• Okres spłaty od 5 do 7 lat

• Prowizja od 0% do 1,5 %

• Karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy

• Dogodne formy zabezpieczenia

Pożyczki dla 
małopolskich 
przedsiębiorców
do 1 MILIONA ZŁ

FINANSOWANIE



Udzieliliśmy
już ponad 
184 mln zł 
pożyczek 

• Dla mikro i małych firm: 61 565 576 zł

• Dla start-upów działających krócej niż 2 lata: 
580 300 zł

• Dla MŚP działających dłużej niż 2 lata: 
38 001 802 zł

• Dla organizacji pozarządowych: 1 649 697 zł

• Dla wspólnot mieszkaniowych: 50 559 610 zł

• Na rewitalizację: 22 275 108 zł

• Na efektywność energetyczną: 9 799 133 zł

FINANSOWANIE



• Oferujemy bony na usługi rozwojowe 
dla małopolskich przedsiębiorców

• Zapewniamy dofinansowanie usług 
szkoleniowych w zakresie 
kompetencji menadżerskich

• Udostępniamy granty w wysokości 
20 000 zł na specjalistyczne 
usługi doradcze

• Wspieramy aktywizację 
zawodową osób bezrobotnych

• Doradzamy jak wdrażać strategię 
zarządzania wiekiem w firmie

Podnosimy 
kwalifikacje 
kadr biznesu

ROZWÓJ



110 MLN ZŁ NA ROZWÓJ

na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców 
Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe” 

na rozwój kompetencji kadr menadżerskich 
Projekt „Akademia Menadżera”

na specjalistyczne doradztwo 
Projekt „Bony sukcesu”

63,9
mln zł

9,2
mln zł

36,9
mln zł



Pomagamy zdobyć pracę osobom bezrobotnym:
Oferujemy różnorodne formy wsparcia, dopasowane 
do indywidualnych potrzeb:
• doradztwo zawodowe
• pośrednictwo pracy, 
• staże, 
• szkolenia aktywizacyjne i specjalistyczne 
• szkolenia w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych (ICT). 

WSPIERAMY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ



• Posiadamy trzy kompleksy nieruchomości na 
terenie Krakowa: Business Park Nad Drwiną, 
Business Park Zakopiańska i Business Park 
Kordylewskiego o łącznej 
powierzchni ok. 50 ha

• Idealna propozycja dla krajowych 
i zagranicznych firm poszukujących centrów 
logistycznych, baz magazynowych i parków 
produkcyjnych

• Zapewniamy doskonałą lokalizację, 
funkcjonalne obiekty i atrakcyjne warunki 
współpracy

Zapewniamy  
przestrzeń 
dla biznesu

NIERUCHOMOŚĆI



NIERUCHOMOŚĆI

25,9 ha
Business Park 

Zakopiańska 

22,5 ha
Business Park 

Nad Drwiną  

1,22 ha
Business Park 

Kordylewskiego

Business Park Nad Drwiną 
do wynajęcia: 3 749 m² powierzchni magazynowej, produkcyjnej i biurowej



Wspieramy eksport i promocję 
gospodarczą
• Stworzyliśmy nowoczesny system obsługi biznesowej 

w Małopolsce.

• Świadczymy usługi doradcze dla eksporterów.

• Pośredniczymy w nawiązywaniu kontaktów i pozyskiwaniu 
zagranicznych partnerów biznesowych.

• Promujemy regionalne firmy na międzynarodowych rynkach.

EKSPORT



Kompleksowe 
doradztwo 

DZIAŁANIA KOMERCYJNE

 Analiza możliwości uzyskania 
dofinansowania 

 Doradztwo biznesowe
 Doradztwo HR
 Audyt proinnowacyjny
 Wsparcie w internacjonalizacji
 Wsparcie przy zakładaniu działalności
 Pozyskiwanie dofinansowania i 

zarządzanie projektami



Dziękuję 
za uwagę

www.marr.pl
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