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INFORMACJE 

 

Zmień swój Model Biznesu! 

Nowe pomysły, możliwości i zmiany w branżach. Przekształcająca się rzeczywistość 

wymaga od firm szybkich reakcji. Pomocna a wręcz konieczna jest zmiana 

dotychczasowego stylu pracy i modelu biznesu. 

Masz pomysł na biznes, ale szukasz dla niego modelu? Chcesz udoskonalić swoją firmę lub 

przejść z realu do sieci? Pomożemy Ci w tym! Umów się na diagnozę swojej działalności  

i znajdź idealne rozwiązanie.  

Godzinna konsultacja u naszych konsultantów to tylko 150 zł. 

Kontakt:  785 059 104 lub renata.murawska@marr.pl 
 
Szczegóły: https://www.marr.pl/oferta-komercyjna/  

 

Rewitalizacja rynku w Sieciechowicach 

Ruszyły prace modernizacyjne.  Za rok centrum będzie nie do poznania. Na ten cel gmina 

Iwanowice pozyskała środki z Pożyczki na Rewitalizację.  

Skorzystaj z pożyczki MARR i zmieniaj rzeczywistość w swojej okolicy. Można uzyskać od 300 
tys. do 15 mln zł 

Cel pożyczki: Wsparcie projektów z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów 
wiejskich na terenie Województwa Małopolskiego.  
 
Pożyczkobiorcami mogą być m.in.: 

 przedsiębiorcy, 

 szkoły wyższe,  

 instytucje kultury, 

 administracja rządowa, 

 PGL Lasy Państwowe,  

 parki narodowe i krajobrazowe,  

 kościoły i związki wyznaniowe, 

 jednostki samorządu terytorialnego,  

 spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,  
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 Towarzystwa Budownictwa Społecznego,  

 jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. 

Atrakcyjne warunki: 

 maksymalny okres spłaty 20 lat,  
 zero dodatkowych opłat i prowizji, 
 możliwa karencja w spłacie kapitału na okres do 6 miesięcy,  
 stałe i preferencyjne oprocentowanie w całym okresie pożyczkowym. 

 

Szczegóły: https://www.marr.pl/pozyczki-z-marr/pozyczka-na-rewitalizacje/  

 

Pożyczka udzielana jest na podstawie umowy operacyjnej zawartej z MARR S.A. przez BGK  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 
2014-2020. 

 

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, 
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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/ 

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! 
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