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INFORMACJE 

 
Nowe usługi MARR – razem w trudnym czasie 

Dziś epidemia koronawirusa decyduje o przyszłej kondycji i funkcjonowaniu firmy. Oferta 

Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego to adekwatna pomoc do nowych warunków 

prowadzenia biznesu. Mamy dla nich konkretne wsparcie.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sektora MŚP i osób rozpoczynających działalność 

gospodarczą, proponujemy:   

 usługi doradztwa w zakresie sporządzenia biznesplanów,  

 asystę i doradztwo przy zakładaniu firmy, 

 pomoc w przygotowaniu wniosków dla przedsięwzięć gospodarczych,  

 pomoc w zakresie wniosków o dotacje krajowe i regionalne.  

W tym trudnym okresie zachęcamy do dalszego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji  

w warunkach online. Nowa edycja projektu Małopolskie Bony Rozwojowe plus – daje 

możliwość uzyskania dofinansowanie na szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorców nie 

wychodząc z domu. 

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

Od samego początku epidemii jesteśmy dla małopolskich przedsiębiorców. Opracowaliśmy 

dla nich „Poradniki przedsiębiorcy w czacie epidemii koronawirusa”. To zbiór praktycznych 

informacji o rządowym wsparciu m.in.: Tarcza Antykryzysowa, Tarcza Antykryzysowa 2.0, 

Tarcza Finansowa, Małopolska Tarcza Antykryzysowa, ograniczenia  

i działania ochronne. Kompendium wiedzy jest dostępne bezpłatnie na naszej stronie 

internetowej.  

https://www.marr.pl/news/przewodnik-przedsiebiorcy-w-czasie-epidemii-koronawirusa/ 

„Kupuj lokalnie. Wspieraj polskich przedsiębiorców”, to nasza akcja, którą zachęcamy 

Małopolan do zaopatrywania się w produkty od regionalnych producentów. Wielu z nich 

swoją działalność przeniosło do Internetu. Dziś pozornie zwykłe zakupy mogą dać szansę na 

przetrwanie na rynku.  https://www.marr.pl/news/kupuj-lokalnie-wspieraj-polskich-

przedsiebiorcow/ 
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W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi teraz szczególnie uwzględniamy sytuację 

kryzysową. Uruchomiliśmy akcję HR-online, czyli możliwość uzyskania zdalnych porad.  

https://www.marr.pl/news/hronline/  

#ToTwójBiznesJestDlaNasNajważniejszy! 

 
 

1900 m2 na Twój Biznes – do wynajęcia od zaraz  
 
Business Park Nad Drwiną w Krakowie. Znakomite miejsce do działalności przedsiębiorców 
krajowych i zagranicznych. Oferujemy atrakcyjną przestrzeń produkcyjno-magazynową do 
zagospodarowania.  

Nieruchomość jest w samym centrum przemysłowo-usługowego Krakowa, w bliskiej 
odległości od A4 i drogi ekspresowej S7. To idealne miejsc m.in.: dla firm transportowych, 
przemysłowych, logistyki i produkcji.  

 1900 m2 powierzchni zlokalizowanej na parterze,  

 niezbędne wyposażenie instalacyjne, 

 zaplecze biurowo-socjalne, 

 możliwość przystosowania do własnych potrzeb, 

 rezerwacja miejsc parkingowych na potrzeby najemcy, 

 miejsce dostępne od razu po zawarciu umowy najmu. 

Kontakt: tel.: 12 653 55 33, kom.: 785 052 492 lub email: businessparkdrwina@marr.pl 

Szczegóły: https://www.marr.pl/1900w/  

 

Pożyczkobiorcy – wsparcie przy spłacie  

Jesteśmy świadomi trudnej sytuacji ekonomicznej małopolskich przedsiębiorców. W celu 
przeciwdziałania gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa MARR wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom dotychczasowych i przyszłych Pożyczkobiorców.  

Chcemy pomóc firmom z sektora MŚP w zabezpieczeniu płynności oraz utrzymaniu miejsc 
pracy. Nasze pakiet pomocy to:  
 

 dodatkowa 6-miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki, 

 i/lub 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych.  
 
Dotyczy to już zawarte jak i nowe umowy inwestycyjne. 
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Ze względu na epidemię wprowadziliśmy ułatwienia przy załatwianiu formalności:  

 możliwość złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów na adres e-mailowy 

Pożyczkobiorcy,  

 możliwość przesłania oryginału dokumentów pocztą tradycyjną,  

 możliwość przesłania skanów dokumentów potwierdzających rozliczenia pożyczki 

drogą e-mailową.  

Kontakt: kom.: 785 051 373 lub e-mail: pozyczki@marr.pl 

Szczegóły: https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/  
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