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19 września 2019 r. 
 

INFORMACJE 
 
Przedsiębiorcy z Senegalu z misją gospodarczą w Małopolsce 
 
Już w październiku gościć będziemy 15 przedsiębiorców z Republiki Senegalu  
– potencjalnych kontrahentów zainteresowanych ofertą gospodarczą Małopolski. Wszystko  
w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska 2”. 
 
Pierwsze kontakty pomiędzy małopolskimi przedsiębiorcami a środowiskiem gospodarczym Republiki 
Senegalu, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego nawiązała w lipcu 2018 r. podczas wizyty 
małopolskich firm i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w zachodnioafrykańskiej republice.   
 
Nie bez znaczenia jest utworzenie w Dakarze Zagranicznego Biura Handlowego PAIH. W konsekwencji 
tych działań dalsza współpraca z przedsiębiorcami z Senegalu została zapisana w projekcie 
promującym małopolską gospodarkę „Power up your Business in Małopolska 2”, realizowanym przez 
Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego wspólnie z Krakowskim Parkiem Technologicznym  
i Województwem Małopolskim.  
 
Podczas misji gospodarczej, w dniach od  15 do 18 października 2019r. przedsiębiorcy z Senegalu 
będą reprezentować takie branże jak inwestycje infrastrukturalne, ochrona zdrowia, kosmetyka, 
przetwórstwo rolno-spożywcze, transport  i szeroko rozumianą wymianę handlową. Goście z Afryki 
spotkają się wówczas z małopolskimi firmami w Krakowie i Nowym Sączu oraz wezmą udział  
w seminarium dotyczącym perspektyw współpracy pomiędzy naszymi krajami.  
 
Małopolskie firmy sektora MŚP zainteresowane spotkaniem z senegalskimi firmami w formule B2B, 
prosimy o kontakt z Departamentem Wsparcia Przedsiębiorczości MARR SA.  
 
Kontakt i zgłoszenia uczestnictwa: 
e-mail: export@marr.pl 

 
 

 
Dołącz do grona wystawców IV Małopolskiego Forum Finansowego 
 
Nie czekaj! Dołącz do grona wystawców  IV Małopolskiego Forum Finansowego. Poszukujemy firm  
i instytucji zainteresowanych prezentacją oferty na Targach produktów i usług towarzyszących 
wydarzeniu.  
 
Podczas głównej konferencji rozmawiać będziemy o funduszach dla przedsiębiorczych. Przedstawimy 
dostępne możliwości pozyskiwania kapitału na założenie firmy, wydatki związane z jej prowadzeniem 
i nowe inwestycje. Będziemy inspirować do kreatywnego i innowacyjnego działania, poszukiwania 
nowych rozwiązań, nieszablonowych produktów i usług – przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań 
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finansowych dla biznesu. Uzupełnieniem będą warsztaty doskonalące umiejętności praktyczne, 
podczas których uczestnicy będą mogli jeszcze bliżej poznać możliwości korzystania z dostępnych 
funduszy i instrumentów finansowych. 
 
Wydarzeniu towarzyszyć będą targi produktów i usług dla biznesu. Wystawcy prezentować będą 
najnowsze trendy i szeroką ofertę działań wspierających prowadzenie firmy. Zapraszamy do udziału 
przedsiębiorców, instytucje sektora finansowego, firmy konsultingowe i szkoleniowe, instytucje 
otoczenia biznesu, które chciałyby zaprezentować swoją ofertę. Spotkanie będzie doskonałą okazją 
do rozmów, spotkań B2B i nawiązania nowych kontaktów biznesowych. 
 
 
Szczegółowe informacje: 
 
Joanna Wołkowicz 
Specjalista ds. zarządzania projektami 
tel. 12-617-66-22 
joanna.wolkowicz@marr.pl 
 

 
 
Konkurs Innomaker przedłużony! 
 
FabLab Małopolska przedłuża termin nadsyłania prac w konkursie InnoMaker do 8 października 
2019 roku. 
 
Wszystkim zainteresowanym przypominamy, że w konkursie InnoMaker rozpatrywane są pomysły na 
produkt lub usługę ułatwiającą życie osób starszych. Do wygrania są atrakcyjne nagrody. Zwycięzca 
otrzyma także pomoc  w komercjalizacji swojego projektu. 
 
W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub z zespołem osób! W tym celu należy złożyć 
Formularz zgłoszeniowy zawierający: 

 dane osobowe i kontaktowe (a w przypadku zespołów dane wszystkich jego członków), 
 opis zgłaszanego projektu na produkt lub usługę – m.in.: charakterystyka projektu, kontekst 

jego powstania, innowacyjność, intencja, materiał wykonania, 
 załączniki – np. materiał graficzny, projekt, prototyp (nieobowiązkowo). 

  
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w FabLab Małopolska przy ul. Królewskiej 65a, 30-081 
Kraków (liczy się data wpływu).  
 
W trakcie prac można skorzystać z pomocy Mentora (kontakt: fablab@fablabmalopolska.pl). 
 
Nagrody dla najlepszych! 
  
Przewidziane jest wyłonienie 3 Laureatów konkursu: 
  

 Miejsce l – nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł oraz 4 szkolenia stanowiskowe oraz  
8 Elastycznych Abonamentów do FabLab Małopolska o wartości 840 zł. 

 Miejsce II – bezpłatny udział w Akademii Lasera organizowanej przez COLOP POLSKA (do 
wyboru jedno dowolne szkolenie prowadzone na terenie Polski, w terminie nie 
przekraczającym 12 miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu) oraz 4 szkolenia 
stanowiskowe i 8 Elastycznych Abonamentów do FabLab Małopolska o wartości 840 zł. 
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 Miejsce III – 3 szkolenia stanowiskowe i 6 Elastycznych Abonamentów do FabLab Małopolska 
o wartości 630 zł 

 
Dodatkowo Zwycięzca będzie miał możliwość przygotowania wstępnego prototypu swojego produktu 
w FabLab Małopolska, a Zespół FabLab wesprze go w procesie komercjalizacji! 
 
Formularz zgłoszeniowy i regulamin konkursu:  
https://www.fablabmalopolska.pl/innomaker-konkurs 
 
Informacje: 
tel. 665 770 994 lub 665 770 995  
e-mail: fablab@fablabmalopolska.pl 

 

Bezpłatne warsztaty dla przedsiębiorców w Starym Sączu 
Zapraszamy na ostatnie wrześniowe spotkanie z cyklu "Fundusze Europejskie dla 
Przedsiębiorczych". Już jutro w Starym Sączu przedsiębiorcy zapoznają się z aktualnymi 
programami wsparcia finansowego i doradczego dla małych i średnich firm. 

Podczas spotkania będzie można osobiście porozmawiać z przedstawicielami Małopolskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego oraz najważniejszych małopolskich instytucji, które wspierają przedsiębiorców 
i odpowiadają za dystrybucję funduszy.  

Prelegenci i tematy prezentacji:  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego  
MARR Twój partner w biznesie - narzędzia wsparcia na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa. 

Agencja Rozwoju Przemysłu  
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jako innowacyjny partner w zakresie rozwoju i wsparcia 
finansowego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce. 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  
Wsparcie dla małopolskich firm w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. 
 
Krakowski Park Technologiczny  
Zwolnienia podatkowe w Polskiej Strefie Inwestycji. 
 
Enterprise Europe Network 
Wsparcie biznesu w zasięgu ręki. 
 
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców - oddział Kraków  
Kompetencje rzecznika MŚP na styku państwo-przedsiębiorcy. 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie 
Pomoc prawna jako wsparcie na każdym etapie działalności. 

Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego. 
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Miejsce spotkania: 
 
20 września (godz. 10.00 - 14.00) Stary Sącz  
Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania, ul. Papieska 10,  

 
Organizator: 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
tel. 12 617 66 00  
e-mail: fep@marr.pl 

 

 


