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Projekt w ramach konkursu nr RPMP.03.04.05-IP.01-12-071/18 
ogłoszonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości                         
w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”,                      
Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, 

Poddziałania 3.4.5 „Bony na doradztwo”,                                                                         
Typ projektów A. 

Kwota dofinansowania projektu  wynosi 
36 974 424,43 zł. 

Wsparcie udzielane będzie w postaci Grantu na bony 
na doradztwo



Nabór w systemie ciągłym 
do 31 grudnia 2022 roku.

Realizacja poszczególnych Grantów (umów o 
powierzenie Grantu) nie powinna przekraczać 6 
miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie 

Grantu.

Okres realizacji



• Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług
doradczych o charakterze prorozwojowym, dostosowanych do potrzeb
MŚP.

• Udzielana pomoc i usługa/usługi realizowane w ramach wsparcia
grantowego powinny prowadzić do zwiększenia konkurencyjności i
produktywności Grantobiorcy, np. poprzez rozszerzenie oferty
produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów
lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży lub poprawę
efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstw

Cel projektu



Wyłącznie MŚP posiadające siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej
prowadzącej działalność gospodarczą - główne miejsce prowadzenia
działalności na terenie województwa małopolskiego, co znajduje
potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Grantobiorcy (wpis do KRS lub
CEIDG).

Grupa docelowa



• monitorowanie i prognozowani trendów rynkowych,
• organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem,
• uzyskiwania certyfikatów zgodności,
• optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
• projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i

zarządzania środowiskowego,

Zakres usług doradczych



• wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub
technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie,

• instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w
przedsiębiorstwie,

• procedur i procesów związanych ze strategicznym planowaniem
i wdrażaniem sukcesji,

• opracowania specjalistycznych dokumentów stanowiących podstawę do
aplikowania o środki programu ramowego,

• wydatki związane z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej.

Zakres usług doradczych



• usługi doradcze mające charakter ciągły lub okresowy oraz wydatki związane z
kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa
podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklama,

• zakup usług z zakresu prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa, prawa
własności intelektualnej, transferu technologii,

• doradztwo z zakresu umiędzynaradawiania działalności,
• doradztwo z zakresu zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, zarządzania

zasobami ludzkimi, rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, zarządzania
karierą, walką ze stresem,

• wydatki na szkolenia, kursy, warsztaty, treningi, studia,
• wydatki na doradztwo specjalistyczne służące działalności handlowej innej niż

e-handel (handel elektroniczny),

Koszty niekwalifikowane



• nabycie środków trwałych, w tym również nieruchomości, wartości
niematerialnych i prawnych oraz wydatki z tym związane

• odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych
i prawnych,

• koszty zarządzania,
• koszty pośrednie,
• koszty osobowe,

• wkład niepieniężny,
• koszty promocji,
• wydatki poniesione na usługi świadczone przez Grantodawcę lub podmioty

powiązane z nim kapitałowo lub osobowo,

• oraz dokumentacja aplikacyjna (np. wniosek o udzielenie wsparcia) o środki
programu ramowego.

Koszty niekwalifikowane



Podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, świadczący usługi wysokiej
jakości, a więc podmiot posiadający akredytację ośrodka innowacji
świadczącego usługi proinnowacyjne Ministerstwa Przedsiębiorczości i
Technologii (wcześniej Ministerstwa Rozwoju) lub podmiot ujęty w
prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług
Rozwojowych (BUR).

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Kto może być wykonawcą 
usługi doradczej

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/


Maksymalna wartość 
Grantu

Maksymalna wartość Grantu (bonu) wynosi 20 000 PLN.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych
na poziomie Grantobiorcy wynosi dla MŚP wpisujących się w specjalizacje
regionalne Małopolski:

•95% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz pierwszy,
•85% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz drugi,
•75% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz trzeci,
•70% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz czwarty i
kolejny.



Maksymalna wartość 
Grantu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków
kwalifikowalnych na poziomie Grantobiorcy wynosi dla MŚP
niewpisujących się w specjalizacje regionalne Małopolski:

•90% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz pierwszy,
•80% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz drugi,
•70% wydatków kwalifikowanych w odniesieniu do wydatków objętych
pomocą de minimis w przypadku Grantu (bonu) uzyskanego po raz trzeci
i kolejny.



1. Zgłoszenie do projektu (formularz + ankieta diagnostyczna wraz z 
oświadczeniem o MŚP oraz oświadczeniem o otrzymanej pomocy de 
minimis) 

• dokumenty należy przesłać na adres: bony.sukcesu@marr.pl

2. W ciągu 7 dni Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
• sporządzi diagnozę potrzeb wynikającą z formularza i wywiadu, konsultując 

diagnozę z MŚP.

Etapy projektu

mailto:bony.sukcesu@marr.pl


Diagnoza zapotrzebowania na doradztwo potwierdzana jest dokumentem
w formie papierowej, podpisanym przez Grantodawcę, jak i potencjalnego
Grantobiorcę i zawiera:
a) dane identyfikacyjne i teleadresowe Grantobiorcy, 
b) charakterystykę Grantobiorcy, 
c) identyfikację i analizę potrzeb lub problemów – zgłoszonych przez Grantobiorcę
i zdiagnozowanych przez Konsultanta(-ów), 
d) zidentyfikowane obszary które mogą zostać usprawnione w przedsiębiorstwie 
Grantobiorcy, 
e) wskazanie najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa działań 
wraz z uzasadnieniem. 

Etapy projektu



Złożenie wniosku o udzielenie grantu (wniosek + załączniki)
dokumenty należy przesłać na adres e-mail: bony.sukcesu@marr.pl

MARR S.A. w ciągu 14 dni przeprowadza ocenę złożonego wniosku

Podpisanie Umowy następuję 14 dni od dnia uzyskania pozytywnej oceny 
złożonego wniosku

Rozliczenie grantu – 14 dni od wykonania usługi 
dokumentację należy przesłać na adres e-mail: bony.sukcesu@marr.pl
przekazanie do wypłaty - 45 dni od dnia uznania wydatków za kwalifikowane

Monitoring rezultatów - do 12 miesięcy od zrealizowania usługi objętej 
grantem

Etapy projektu



Dziękuję 
za uwagę

W przypadku pytań 
prosimy o kontakt: 

• Tel.:  12 617 66 04 
12 617 66 46 

• adres e-mail:  bony.sukcesu@marr.pl

• dokumentacja do pobrania: 
www.marr.pl/bonysukcesu

mailto:bony.sukcesu@marr.pl
http://www.marr.pl/bonysukcesu/
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