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INFORMACJE 
 
IV Małopolskie Forum Finansowe! Tego nie można przegapić! 
 
W najbliższy wtorek od 10.00 do 16.00 Stara Zajezdnia w Krakowie zamieni się w przestrzeń dla 
biznesu. Nie zabraknie dużej porcji branżowej wiedzy, praktycznych warsztatów, seminariów  
i możliwości zapoznania się z produktami i usługami małopolskich firm.  

Wiodący temat rozmów, to fundusze dla przedsiębiorczych. Będziemy inspirować do kreatywnego, 
działania przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań finansowych. Zaprezentujemy szereg produktów, 
które mogą usprawnić działanie Twojej firmy na każdym etapie jej rozwoju! Dowiesz się m.in. jak 
zdobyć środki na rozwój firmy oraz dofinansowanie na niezbędne szkolenia i usługi doradcze. Poznasz 
także możliwości nawiązania współpracy międzynarodowej. 
 
W trakcie IV Małopolskiego Forum Finansowego odbędą się następujące wydarzenia towarzyszące: 
 
Seminaria: 
 

 Specjalistyczne usługi doradcze – projekt Bony sukcesu (godz. 9.30-10.00 oraz 14.30-15.00) 
Dowiesz się, jak dofinansować specjalistyczne usługi doradcze. W ramach projektu można 
zyskać do 40 000 zł na doradztwo. Maksymalne możliwe dofinansowanie do 95% kosztów 
kwalifikowalnych. 
 

 Szkolenia menadżerskie – projekt Akademia Menadżera (godz. 10.00-10.30 oraz 14.00-
14.30). Dowiesz się, jak przeszkolić kadrę zarządzającą i otrzymać refundację  poniesionych 
kosztów  do wysokości 80%. Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej oraz 
pracowników objętych planami awansu z MŚP. 
 

 Inicjatywa Awangarda w Małopolsce dla przedsiębiorców i klastrów z Małopolski  
(godz. 11.00-11.30 oraz 13.30-14.00). Poznasz korzyści wynikające z udziału  
w Inicjatywie Awangarda.  
 

 Nowe wyzwania prawne dla Przedsiębiorców (godz. 12.45-13.15). Przedmiotem wydarzenia 
będzie tematyka zmian w przepisach prawa, dotyczących przedsiębiorców działających na 
terenie Polski. Wskazane zostaną najważniejsze planowane zmiany prawne oraz te, które 
weszły w życie w ostatnim czasie. 

 
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Rejestracja: www.marr.pl/4mff        
 
Indywidualne doradztwo z zakresu:  
 

 Dotacje i szkolenia dofinansowane z funduszy UE  dla przedsiębiorstw                
 Sukcesja w firmach rodzinnych  
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 Pomoc prawna dla firm. Doradztwo w zakresie otwierania i  bezpiecznego prowadzania 
biznesu.  

 Możliwości wsparcia dla finansowania MŚP z programów ramowych UE              
 Budowanie efektywnych zespołów.      

 
Zapraszamy! 
 
Udział bezpłatny! Rejestracja: www.marr.pl/4mff 
 
Można jeszcze dołączyć do grona Wystawców!  
Kontakt: 
Departament Innowacji i Rozwoju Biznesu MARR S.A. 
Joanna Wołkowicz – tel. 12 617 66 21 / 12 617 66 22 
e-mail: forum@marr.pl 

 
 
Małopolskie firmy kosmetyczne na targach w Hongkongu 
 
Cosmoprof Asia 2019 zbliża się dużymi krokami. Już wkrótce Małopolska zawita do „pachnącego 
portu” – Hongkongu. Na prestiżowych targach nasi producenci zaprezentują swoje produkty. 
Stoisko przygotowała dla nich Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA.   

Od 13 do 15 listopada małopolskie firmy MŚP będą mogły korzystać ze specjalnej strefy B2B do 
prowadzenia rozmów handlowych przygotowanej przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego. 
Ekspozycję Małopolski i  reprezentujących ją firm uatrakcyjni strefa wirtualnej rzeczywistości – VR, 
gdzie najważniejsze atrakcje naszego regionu będą wyświetlane w wersji przestrzennej. 

Wśród wystawców będzie można spotkać: Natural Aromas, Rêve de Chantelle, Laboratoire L'Ideal 
Parisien, WPJ International. 

Udział na targach Cosmoprof Asia 2019 jest możliwy dzięki realizowanemu w MARR SA projektowi 
„Power up Your Business in Małopolska 2”.  

O targach: 

Cosmoprof Asia to prestiżowe targi branży kosmetycznej w rejonie Azji i Pacyfiku. To już 24. Edycja. 
Organizatorzy największej w tym regionie imprezy targowej, gościć będą wystawców kosmetyków, 
producentów artykułów toaletowych, wytwórców kosmetyków naturalnych i organicznych, 
właścicieli salonów piękności i producentów akcesoriów. Dla uczestników to doskonała okazja do 
prezentacji produktów, poznania trendów rynku, a przede wszystkim do pozyskania nowych 
kontaktów handlowych.  
 
Kontakt: 
Mateusz Matusik 
Dział Wsparcia Eksportu 
Tel.: +48 12 617 99 64 
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Ponad 1,5 miliona złotych trafiło już do małopolskich firm 
Dołącz do „Akademii Menadżera MŚP” 
 
Nawet 80% dofinansowania na doskonalenie kompetencji. Środki można przeznaczyć na 
doradztwo i szkolenia menadżerskie. Program realizujemy w województwie małopolskim, 
świętokrzyskim i podkarpackim. Skorzystało już 200 menadżerów i właścicieli firm. 
 
Wsparcie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ich właścicieli, kadry 
zarządzającej oraz pracowników objętych planami awansu na stanowiska kierownicze.  
 
Firmy, które nie opracowały jeszcze diagnozy potrzeb rozwojowych mogą zdobyć środki na jej 
przeprowadzenie, a później skorzystać z wybranych szkoleń. Z kolei przedsiębiorcy, którzy wcześniej 
wykonali wspomnianą diagnozę mogą ubiegać się o dofinansowanie kursów doskonalących 
kompetencje menadżerskie.  
 
Przy wyborze szkoleń należy korzystać z ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych. Tworzą ją podmioty 
zarejestrowane i zweryfikowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Baza 
dostępna jest pod adresem: www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.  
 
Nabór wniosków trwa do wyczerpania środków. Zgłoszenia na: 
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz 
 


