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27 września 2019 r. 

INFORMACJE 
 
Jest szansa na lepszą pracę w Małopolsce 
 
Jak wrócić do pracy po latach przerwy i być atrakcyjnym dla pracodawcy? Skąd wziąć środki na 
przekwalifikowanie?  Fundusze Europejskie mogą w tym pomóc. 
 
Dynamicznie rozwijające się technologie i zmieniające się trendy biznesowe. Gospodarka 4.0 wymaga 
od pracowników i pracodawców ciągłego rozwoju firmy i podnoszenia kwalifikacji. Dotyczy to nie 
tylko osób bezrobotnych, ale też tych, którzy chcą wrócić na rynek pracy np. mam czy osób po 50 r. 
życia. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, organizuje bezpłatne warsztaty „Podnieś 
kwalifikacje z Funduszami Europejskimi”. W warsztatach będą uczestniczyć zarówno pracodawcy jak  
i osoby szukające pracy. To doskonała okazja do nawiązania kontaktów zawodowych. 
 
Już 9 października na Stadionie Cracovii uczestnicy dowiedzą się jak dobrze wykorzystywać dostępne 
fundusze na podnoszenie kwalifikacji, a także, jakie kursy doszkalające przejść by znaleźć atrakcyjną 
pracę. Propozycja jest skierowana do wszystkich mieszkańców Małopolski. Zapisy już trwają.  
 
W programie warsztatów m.in: 
 Wyzwania HR – rola pracodawcy w potwierdzaniu umiejętności pracowników 
 Kwalifikacje szyte na miarę – jak pracodawcy i pracownicy mogą modelować rynek pracy dzięki FE 
 Uczenie się przez całe życie – Fundusze Europejskie w rozwoju osobistym i zawodowym  człowieka 

Miejsce konferencji: 
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

 
 
Małopolscy przedsiębiorcy poszukiwani! Targi biznesu coraz bliżej! 
Pochwal się, zdobądź fundusze i nowe kontakty biznesowe. 
 
Dołącz do grona wystawców IV Małopolskiego Forum Finansowego. Poszukujemy firm i instytucji, 
które przedstawią swoje produkty/usługi na Targach dla biznesu. Zapraszamy przedsiębiorców, 
instytucje sektora finansowego, firmy konsultingowe i szkoleniowe, instytucje otoczenia biznesu.  
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W tym roku głównym tematem rozmów będą fundusze dla przedsiębiorczych. Będzie można 
dowiedzieć się jak pozyskać kapitał na: założenie firmy, prowadzenie działalności oraz nowe 
inwestycje.  

Będziemy inspirować do kreatywnego działania, poszukiwania ciekawych rozwiązań, 
nieszablonowych produktów i usług. Ale to nie wszystko. Forum dopełnią warsztaty doskonalące 
umiejętności praktyczne. Uczestnicy dowiedzą się jak korzystać z dostępnych funduszy i innych 
instrumentów finansowych. 

Całemu wydarzeniu będą towarzyszyć targi produktów i usług dla biznesu. To idealna okazja aby 
zobaczyć jakie obecnie panują trendy w prowadzeniu własnej działalności a także do nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych.  

Zgłoszenia i dodatkowe informacje: 
 
Joanna Wołkowicz 
Specjalista ds. zarządzania projektami 
tel. 12-617-66-22 
joanna.wolkowicz@marr.pl 
 

 
 
Różnice wieku u pracowników? Naucz się zrządzać zespołem 
wielopokoleniowym!  
5 mln zł na profesjonalne przygotowanie do zarządzania zespołem. Propozycja MARR obejmuje: 
doradztwo, coaching oraz opracowanie strategii zarządzania wiekiem i jej wdrożenie.  

Doświadczenie to silny atut profesjonalnych kadr. Dlatego chcemy się nim podzielić z małopolskimi 
pracodawcami. Podpowiemy jak kierować zespołami by skutecznie realizować biznesowe cele, jak 
przeprowadzać rekrutację aby zdobyć wartościowych  pracowników, a także jak doskonalić 
umiejętności zawodowe. Doradztwo obejmie również obszary motywowania, planowania i rozwoju 
kariery zawodowej, przekwalifikowania pracowników, ochronę i promocję zdrowia, czy 
przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. 

Dla kogo projekt: zgłaszać się mogą małopolscy pracodawcy zatrudniający powyżej 9 osób oraz ich 
pracownicy. Nie obejmuje dużych przedsiębiorstw.  

Szczegółowe informacje: 
 
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
Departament Współpracy Regionalnej 
Ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 
Telefon: 12 617 66 49,  
E-mail: liderhr@marr.pl  

 


