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INFORMACJE 

 
Stary Kleparz będzie jak nowy  

Najstarsze krakowskie targowisko, działające od ponad 600 lat przejdzie modernizację.  
Z pomocą MARR plac zostanie odnowiony i rozbudowany. Spółka Kupiecka Stary Kleparz 
na tę inwestycję otrzyma „Pożyczkę na rewitalizację”. O podobne wsparcie mogą ubiegać 
się inne małopolskie instytucje.  

„Pożyczka na rewitalizację” to oferta na wsparcie projektów odnowy miast oraz obszarów 
wiejskich w całej Małopolsce. Na te cele można otrzymać od 300 tys. zł do 15 mln zł. 

Z dofinansowania mogą skorzystać m.in.: 

 jednostki samorządu terytorialnego,  
 instytucje kultury, 
 kościoły i związki wyznaniowe  
 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  
 Towarzystwa Budownictwa Społecznego, 
 parki narodowe i krajobrazowe, 
 PGL Lasy Państwowe  
 szkoły wyższe, 
 przedsiębiorcy, 
 administracja rządowa. 

Pożyczkobiorca może liczyć na stałe oprocentowanie, na preferencyjnych warunkach a także 
na długi okres spłaty zobowiązania – aż 20 lat.  

Szczegółowe informacje: 

Tel.: 12 617 66 69 
e-mail: pozyczki@marr.pl 
www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka-na-rewitalizacje 
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Jedź z nami na Mobile World Congress 2020 w Barcelonie 
 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza firmy do wspólnego udziału  
w targach Mobile World Congress w Barcelonie w lutym 2020 roku. 

Współpracujące z nami firmy sektora ICT, będą mogły przedstawić swoją ofertę na 
największych międzynarodowych targach telekomunikacyjnych, które odbędą się w dniach 
od 24 do 27 lutego 2020 r.  

W ramach organizowanego przez MARR stoiska z profesjonalną zabudową oraz specjalnie 
przygotowaną strefą do indywidualnych rozmów biznesowych, prezentować będą swoje 
usługi i produkty, nowe technologie i biznesowe trendy w branży ICT. Ekspozycja zostanie 
uatrakcyjniona poprzez wydzielenie strefy wirtualnej rzeczywistości (strefy VR), gdzie 
najważniejsze atrakcje regionu pokazane będą w wersji przestrzennej. 

Wydarzenie przyciąga co roku do Barcelony największe firmy z branż IT i nowych technologii. 
W ubiegłym roku aż 11 małopolskich firm, z powodzeniem prezentowało swoją ofertę na 
stoisku Małopolski. Targi, pokazy i konferencje Mobile World Congress to blisko 100 tys. 
m.kw. powierzchni wystawienniczej w 8 pawilonach, gdzie swoją ofertę prezentuje ponad 
2200 firm z całego świata. 

Wystąpienie na Mobile World Congress 2020 w Barcelonie możliwe jest dzięki 
realizowanemu w MARR SA projektowi „Power up Your Business in Małopolska 2”.  

 

Szczegółowe informacje: 

Katarzyna Matoga  

Tel.: 12 617 99 65 lub 785 058 188 

e-mail: katarzyna.matoga@marr.pl 

 
 
Stwórz zgrany zespół i popraw efekty pracy 

Jeżeli prowadzisz działalność w Małopolsce i zatrudniasz więcej niż 9 pracowników – 
możesz zgłosić swoją firmę do udziału w projekcie „Lider HR – zarządzanie zespołem 
wielopokoleniowym”. Pomożemy Ci opracować strategię zarządzania wiekiem. Doradzimy 
jak kierować wielopokoleniowymi kadrami. Podpowiemy jak zatrzymać w firmie 
wartościowych pracowników. 

Uczestnikom oferujemy: 
 
 Usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem, których efektem będzie opracowanie 

lub aktualizacja strategii zarządzania wiekiem i realizacja wybranych rozwiązań. HR Biznes 
Partnerzy zapewnią profesjonalne wsparcie doradcze w obszarach takich jak m.in: 
rekrutacja, doskonalenie kompetencji zawodowych, motywowanie, przekwalifikowanie  
i zmiana stanowiska pracy. 
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 Coaching dla kadry zarządzającej oraz pracowników w obszarach takich jak: budowanie 

współpracy w zespole, zarządzanie emocjami, postępowanie w trudnych sytuacjach, 
przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu. 

 
Pracodawcom, którzy uczestnicząc w projekcie wdrożą Strategię zarządzania wiekiem 
przyznany zostanie znak i certyfikat „Lider HR – zarządzanie zespołem wielopokoleniowym”. 
 
Szczegółowe informacje: 
Tel.: 12 617 66 49 
e-mail: liderhr@marr.pl 
www.marr.pl/liderhr 
 
Rejestracja i wymagane dokumenty dostępne są na stronie: www.marr.pl/liderhr 
Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc.  
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


