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3 października 2019 r. 
 

INFORMACJE 
 
Wróć do pracy, znajdź nową lub podnieś kwalifikacje! 
 
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty dla mam, które chcą wrócić do pracy; osób 50+; przedsiębiorców 
z sektora MŚP i osób szukających pracy – „Podnieś kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”.  
 
Na zajęciach podpowiemy: 
 jakie kursy pomogą w przekwalifikowaniu 
 co zrobić, aby wrócić do pracy po dłuższej przerwie 
 jak w zdobyciu nowych kwalifikacji mogą pomóc Fundusze Europejskie  
 
Program: 
 Wyzwania HR – rola pracodawcy w potwierdzaniu umiejętności pracowników 
 Kwalifikacje szyte na miarę – jak pracodawcy i pracownicy mogą modelować rynek pracy dzięki 

Funduszom Europejskim 
 Uczenie się przez całe życie – Fundusze Europejskie w rozwoju osobistym i zawodowym  człowieka 

Data i Miejsce: 
9 października  
STADION CRACOVII, Sala Konferencyjna 
ul. Józefa Kałuży 1, Kraków 

Rejestracja: 
www.marr.pl/warsztaty 
 
Szczegółowe informacje: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
tel. 12 617 66 49; e-mail: dwr@marr.pl

 
 
Pokaż się na Targach dla Biznesu! Zdobądź nowych klientów!  
 
Małopolscy przedsiębiorcy pilnie poszukiwani! Coraz bliżej do IV Małopolskiego Forum Finansowego. 
Towarzyszyć mu będą targi produktów i usług biznesowych. Zgłaszać się mogą firmy, instytucje 
sektora finansowego, firmy konsultingowe i szkoleniowe.   

Lista wystawców jest wciąż kompletowana.  

A co czeka przedsiębiorców podczas forum? Porządna dawka inspiracji do kreatywnego działania, 
poszukiwania nowych rozwiązań, nieszablonowych usług i produktów. Nie zabraknie też warsztatów 
doskonalących umiejętności praktyczne np. jak korzystać z dostępnych funduszy i innych narzędzi 
finansowych. 
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Szczegółowe informacje: 
 
Joanna Wołkowicz 
Specjalista ds. zarządzania projektami 
tel. 12-617-66-22 
joanna.wolkowicz@marr.pl 
www.marr.pl/4mff 

 
 
FabLab Małopolska ma już rok! 
 
Z tej okazji zapraszamy na dwa dni MAKERLAB pełnych twórczej energii i kreatywnych aktywności 
dla makerów i tych, którzy chcą nimi zostać.  

16 i 17 października w FabLabie Małopolska przy ul. Królewskiej 65A w Krakowie, rozmawiać 
będziemy o społecznym projektowaniu, prowadzeniu biznesu i wielu ważnych z punktu widzenia 
przedsiębiorcy sprawach. Rozdamy nagrody w konkursie InnoMaker, w którym uczestnicy 
projektowali usługi i przedmioty ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym. Gościem specjalnym 
będzie Karolina Perrin, doświadczona designerka, projektantka wystaw interaktywnych  
w powstającym właśnie Centrum Nauki Cogiteon. 

Na chętnych czekają także mini warsztaty, podczas których będzie można własnoręcznie uszyć etui na 
telefon, wydrukować własny projekt na drukarce 3D, czy wypróbować gogle VR.  

Fablab Małopolska to rodzaj pracowni, małego laboratorium wyposażonego w profesjonalny sprzęt: 
sterowane komputerowo maszyny, urządzenia do cyfrowej produkcji, drukarki 3D, obrabiarki CNC, 
wycinarki laserowe, plotery.  Zapewnia dostęp do technologii, prototypów projektów, nowych 
rozwiązań. Tutaj każdy może uczestniczyć w procesie tworzenia i doskonalenia pomysłu. Zarówno 
projektanci, architekci, inżynierowie, artyści jak i indywidualni użytkownicy, pasjonaci, 
majsterkowicze, a także przedsiębiorcy. Liczy się współpraca – dzielenie się narzędziami, materiałami, 
programami, wiedzą.  

Social Media 
www.facebook.com/fablabmalopolska 
 
Strona internetowa 
www.fablabmalopolska.pl 
                         
Kontakt: 
Urszula Młodnicka-Kornaś 
FabLab Małopolska 
urszula.młodnicka@fablabmalopolska.pl 
Tel. 575069007 
            
 
 


