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INFORMACJE 

 

MARR wraca z BONAMI 

Ruszyła rekrutacja do projektu „Małopolskie Bony Rozwojowe plus”. Przedsiębiorcy  

z sektora MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe. To szansa, aby 

podnieść kompetencje i kwalifikacje własne oraz pracowników. Już w pierwszych 

godzinach od uruchomienia strony internetowej zarejestrowało się 100 firm.  

Jeden bon rozwojowy ma wartość maksymalnie 60 zł. Każdy z przedsiębiorców, w zależności 

od wielkości firmy będzie mógł otrzymać od 160 aż po 2720 bonów. Są one ważne przez  

6 miesięcy od podpisania umowy z MARR S.A. 

Całość formalności można załatwić zdalnie za pomocą Systemu informatycznego obsługi 

bonów. Został on zaprojektowany w taki sposób, żeby ograniczyć do niezbędnego minimum 

konieczne formalności.  

Rejestracja i szczegóły: https://www.marr.pl/mbonplus/ 

Tegoroczną edycję projektu MARR realizuje na obszarze miasta Karkowa i Krakowskiego 

Obszaru Metropolitarnego. Przedsiębiorcy z poza tego obszaru również mogą skorzystać  

z projektu. Wystarczy znaleźć operatora w swoim subregionie.   

Szczegóły:  

Infolinia: 12 617-66-04 

Email: mbonplus@marr.pl  

 

Projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe plus” realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Dofinansowanie  

w ramach projektu wynosi 85% Projekt współfinansowanego w 100% przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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MARR wśród najlepszych. Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. 
Dobre praktyki”. 

18. edycja Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Dziś przedstawiono raport „Odpowiedzialny 
biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To największy w Polsce przegląd CSR, z rekordową liczbą 
działań odpowiedzialnego biznesu. Za rok 2019 214 firm zgłosiło blisko 1700 praktyk. 
Wśród nich działania MARR. 

Raport jest przeglądem aktywności firm oraz podsumowaniem najważniejszych kwestie 
związanych z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.  

W najnowszym raporcie zakwalifikowało się aż 13 praktyk MARR S.A. Oto pełna lista: 

 Projekty Lider CSR - Zarządzanie Wiekiem  

 Studia podyplomowe CSR Management  

 Program Pomysłów Pracowniczych  

 Strategia Odpowiedzialnego Biznesu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 
na lata 2018 – 2023  

 Działalność charytatywno-sponsoringowa  

 Kodeks Etyki Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

 Grupowe ubezpieczenie na życie  

 Operowanie funduszami pożyczkowymi na efektywność energetyczną, rewitalizację  

 Studia podyplomowe Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa  

 Projekt Lider HR  

 Gra edukacyjna „Zrównoważona mapa świata”  

 Grupa na FB „Zrównoważona Małopolska”  

 Rowerem do pracy  

 

Pełny Raport dostępny na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2019/  

 

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najdłużej działającą, od 2000 roku, i największą 

organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności 

biznesu w kompleksowy sposób. Jest to organizacja ekspercka, pozostająca inicjatorem 

 i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. 
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Maseczki, przyłbice a teraz - aukcja charytatywna! 

2137 przyłbic i 3254 maseczek w ciągu trzech tygodni trafiło do 54 placówek medycznych  
w Małopolsce. Czas na kolejną wspólną akcję MARR i FabLab Małopolska - charytatywna 
licytacja obrazu. Pieniądze z aukcji pomogą w walce trafią z koronawirusem.  

Krakowska artystka Pauliny Jasek przekazała Fundacji Inteligenta Małopolska obraz, który 
wystawimy na aukcji charytatywnej. Całkowity dochód z licytacji przeznaczymy na działania 
wspierające jednostki służby zdrowia w walce z COVID-19. Oferty cenowe można składać do 
17 kwietnia do godz. 12.00 przesyłając je na adres barbara.grodowska@marr.pl . 

Szczegóły aukcji:  
https://www.fablabmalopolska.pl/licytuj-obraz-pauliny-jasek---wesprzyj-jednostki-sluzby-
zdrowia-w-walce-z-koronawirusem  

Z kolei akcja „Przyłbice i maseczki” będzie kontynuowana. Priorytetowo pomoc otrzymają 
małopolskie Domy Pomocy Społecznej. Planujemy również dodatkowe  wyposażanie: 
jednorazowe fartuchy ochronne. 

Realizacja naszych działań jest możliwa dzięki wsparciu ludzi o wielkich sercach. Zachęcamy 
do dalszego wspierania naszych działań wpłacając na konto Fundacji Inteligentna 
Małopolska: 90 1020 2892 0000 5902 0665 2400 z dopiskiem „Przyłbice i maseczki”. 

Wszystkim darczyńcom i partnerom dziękujemy za zaangażowanie.  
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