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INFORMACJE 

 
HR ONLINE! Akcja #biznesdlabiznesu 
 

Uruchomiliśmy zdalne konsultacje z ekspertami. W ten sposób chcemy jeszcze szybciej 
pomagać przedsiębiorcom. Na spotkaniu online odpowiadamy na wszelkie zagadnień 
związane z prowadzeniem firmy i zarządzaniem personelem. 
  
Akcja #biznesdlabiznesu to praktyczna wiedz dla przedsiębiorców, która realnie może im 
pomóc w utrzymaniu miejsc pracy w swojej firmie w czasie pandemii. Oferta jest skierowana 
do każdej firmy bez względu na wielkość, lokalizację czy liczbę zatrudnionych pracowników.  
 
Nasi eksperci poruszają najważniejsze tematy dla pracodawców w tym trudnym okresie np.: 

 jak rozmawiać z ludźmi o aktualnej sytuacji? 

 jak radzić sobie z kosztami zatrudnienia? 

 jakie działania pozwolą przeczekać trudny okres i szybko wystartować, gdy 
gospodarka wróci do życia? 
 

 
Masz problem i szukasz konkretnego rozwiązania lub potrzebujesz konsultacji?   

Spotkajmy się na  Skype: elzbieta.galucha@marr.pl  
Dyżury: pon. 13:00–15:00 i czw. 10:00–14:00 

 
Wolisz inną porę? Napisz: dwr@marr.pl 

 

 

MARR wraca z BONAMI 

Trwa 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. 

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. Podkreślamy, że rejestracja jest całkowicie bezpłatna.  
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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.   

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

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. 

 

Finansowanie w czasie epidemii 

Dziś koronawirus decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Przedsiębiorcy 

potrzebują konkretnego wsparcia finansowego. W tych trudnym oferta pożyczkowa MARR 

to adekwatna pomoc do nowych warunków prowadzenia biznesu. 

Wychodzimy naprzeciw potrzebom przedsiębiorców proponując pożyczki na preferencyjnych 

warunkach. To narzędzie, które jest w stanie pomóc w utrzymaniu płynności finansowej 
firmy w czasie epidemii lub na starcie działalności. Ale nie tylko. Szeroką ofertę funduszu 
pożyczkowego tworzą:   

 Pożyczka na start – konkurencyjne fundusze dostosowane do potrzeb początkujących 
przedsiębiorców 

 Pożyczka na rozwój – pomagamy w finansowaniu nowych inwestycji, wzmacniamy 
konkurencyjność mikro, małych i średnich firm  

 Pożyczka na rewitalizację – stawiamy na ekologię i zrównoważony rozwój 

 Pożyczka dla Organizacji Pozarządowych – wzmacniamy aktywność NGO w regionie 

 Pożyczka na efektywność energetyczną – dbamy o przyjazne środowisko 

 Pożyczka dla Wspólnot Mieszkaniowych – pomagamy w finansowaniu remontów oraz 
inwestycji w niezbędną infrastrukturę  

Specjaliści MARR pomogą wybrać najkorzystniejszą ofertę do aktualnych potrzeb firmy, 

przedsiębiorców i inwestycji. Asystujemy również przy załatwianiu wszystkich, niezbędnych 

formalności.  

Pełna oferta pożyczek MARR: https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/ 
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Akcja „Przyłbice i maseczki” trwa 

2276 przyłbic i 4379 maseczek w miesiąc. Tyle sprzętu ochronnego przekazaliśmy do ponad 
60 placówek medycznych, domów pomocy społecznej i instytucji wspierających dzieci  
w Małopolsce. Produkcję wyposażenia poszerzyliśmy o fartuchy ochronne. 

Po zaopatrzeniu w sprzęt małopolskie szpitale, centra medyczne, przychodnie i pogotowia 
teraz swoją pomoc kierujemy priorytetowo do domów pomocy społecznej. Maseczki trafiły 
już między innymi do DP-u Helclów w Krakowie czy Czernej. 

Nasze działania nie byłyby możliwe bez pomocy 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, sponsorom i partnerom dziękujemy za zaangażowanie.  
Bez Was to by się nie udało! 
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