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INFORMACJE 

 

MARR – Bliżej rynku pracy 
 

Uwaga mieszkańcy Niepołomic! Myślisz o zmianie pracy lub chcesz podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe? To oferta w sam raz dla Ciebie.  

W najbliższy wtorek, 10 grudnia, w Niepołomicach pracownicy MARR będą mówić  
o projektach unijnych związanych z rynkiem pracy, które realizuje Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego. Przedstawimy także naszą ofertę: stażów, pożyczek dla 
przedsiębiorców a także dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Miejsce spotkania:  

Laboratorium Aktywności Społecznej w Niepołomicach  

ul. Bocheńska 26 pokój nr 9 

Godzina: 15:30 

Szczegółowe informacje: 

Tel.: 511 739 317  
 
 

 

 

Jedź do Barcelony na targi Mobile World Congress 2020  
To jedne z najważniejszych międzynarodowych targów telekomunikacyjnych. Co roku 
wydarzenie przyciąga największe firmy z branż nowych technologii IT. Tegoroczne targi 
potrwają od 24 do 27 lutego 2020 roku. 

 

Targi Mobile World Congress to blisko 100 tys. m.kw. powierzchni wystawienniczej  
w 8 pawilonach. Swoją ofertę przedstawi ponad 2200 firm z całego świata. Bądź wśród nich. 
Nie czekaj i zarejestruj się już dziś.  

Uczestnikom z Małopolski MARR zapewni stoisko do prezentacji produktów i usług a także 
miejsce do indywidualnych rozmów biznesowych. Wyjazd na targi z Małopolską Agencją 
Rozwoju Regionalnego jest realizowany w ramach projektu: „Power up Your Business in 
Małopolska 2”.  
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Szczegółowe informacje: 

Katarzyna Matoga  

Tel.: 12 617 99 65 lub 785 058 188 

e-mail: katarzyna.matoga@marr.pl 

 
 

 

Bądź efektywny energetycznie z MARR 
 
Wymiana źródeł ciepła, modernizacja energetyczna budynków wielorodzinnych, zastoso-
wanie odnawialnych źródeł energii - to kosztowne prace. Na ich realizację MARR oferuje 
pożyczki od 100 tys. zł do 3,2 mln zł. 
 
Ale to nie wszystko! Małopolska Agencja oferuje bardzo korzystne warunki. Nawet 20 lat na 
spłatę pożyczki. Do tego stałe oprocentowanie pożyczki przez cały okres pożyczkowy, które 
nie będzie wyższe niż 0,15%-0,5% w skali roku. Za udzielenie i obsługę pożyczki nie pobiera-
my żadnych prowizji ani opłat. 
 
Projekt jest przeznaczony m.in. dla:  

 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,  
 Towarzystw Budownictwa Społecznego,  
 Jednostek Samorządu Terytorialnego  

Pożyczkę udzielamy na podstawie umowy zawartej z BGK w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje: 

Tel.: 12 617 66 69 

e-mail: pozyczki@marr.pl 


