
 

 

BIURO PRASOWE MARR S.A.; ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków; e-mail: biuroprasowe@marr.pl; marr.pl 
 

 
 
 
 

14 października 2019 r. 
 

INFORMACJE 
 
Pierwsze urodziny FabLab Małopolska! 
 
Z tej okazji zapraszamy na dwa dni MAKERLAB pełnych twórczej energii i kreatywności.  
16 i 17 października w FabLabie Małopolska przy ul. Królewskiej 65A w Krakowie, rozmawiać 
będziemy m.in. o społecznym projektowaniu i  prowadzeniu biznesu. 

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.  

Plan urodzin Fablab Małopolska: 
www.fablabmalopolska.pl/1-urodziny 
 
Zapisy na warsztaty BusinessMaker: 
www.fablabmalopolska.pl/businessmaker 
 
                         
Kontakt: 
Urszula Młodnicka-Kornaś 
FabLab Małopolska 
urszula.młodnicka@fablabmalopolska.pl 
Tel. 575069007 
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Poznaj nowe trendy w biznesie!  
IV Małopolskie Forum Finansowe już 29 października! 
 
W tym roku głównym tematem rozmów będą fundusze dla przedsiębiorczych. Będziemy 
inspirować do kreatywnego, innowacyjnego działania przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań 
finansowych.  

Uczestnicy dowiedzą się jak pozyskać kapitał na założenie i rozwój firmy oraz jak zdobyć dotacje na 
szkolenia lub doradztwo. Poznają możliwości nawiązania międzynarodowej współpracy  
z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, klastrami i instytucjami europejskimi w ramach „Inicjatywy 
Awangarda”. 

Wydarzeniu będą towarzyszyć targi produktów i usług dla biznesu. Wśród wystawców znajdą się 
instytucje sektora finansowego m. in. banki; fundusze pożyczkowe i poręczeniowe; fundusze 
kapitałowe; instytucje parabankowe posiadające ofertę dla MŚP; przedstawiciele portali 
croudfundingowych (finansowanie społecznościowe); doradcy finansowi; firmy konsultingowe; firmy 
szkoleniowe; instytucje naukowe; instytucje otoczenia biznesu. 
 
Partnerem Merytorycznym IV Małopolskiego Forum Finansowego jest Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 
 
Dla Odwiedzających: wstęp bezpłatny! 
 
Program konferencji i rejestracja on line: www.marr.pl/4mff 
 
Dla Wystawców: 
 
Oferta dla Wystawców i formularz zgłoszenia: www.marr.pl/4mff 
 
Dodatkowe informacje: 
Joanna Wołkowicz 
Specjalista ds. zarządzania projektami 
tel. 12-617-66-22 
joanna.wolkowicz@marr.pl 
 
Miejsce wydarzenia: 
 
Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva 
ul. Św. Wawrzyńca 12 
31-060 Kraków 

 
 
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. 
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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 

 


