
Naszym celem  
jest Małopolska! 
Małgorzata Drewnicka 
Prezes Zarządu 

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 



Czym jest MARR? 
Dla kogo MARR działa?  
Co jest naszym celem? 
 
 
 
 
 Misja:  Wspierając przedsiębiorczość, rozwijamy, 
integrujemy i promujemy Małopolskę.  

Wizja Stabilny i wiarygodny partner biznesowy 
wspierający wzrost konkurencyjności małopolskich 
przedsiębiorców, którego działalność przyczynia 
się do harmonijnego rozwoju województwa 
małopolskiego.   



doradztwo 

finansowanie 

rozwój 

nieruchomości 

eksport 



Oferujemy 
atrakcyjne 
pożyczki  
 

• Dla mikro i małych firm z Małopolski 

• Dla start-upów działających krócej niż 2 lata 

• Dla MŚP działających dłużej 2 lata 

• Dla organizacji pozarządowych 

• Dla wspólnot mieszkaniowych 

• Na rewitalizację  

• Na efektywność energetyczną 

FINANSOWANIE 



• Na uruchomienie, prowadzenie i rozwój firmy 

• Od 10 000 zł do 1 000 000 zł 

• Atrakcyjne oprocentowanie  

• Okres spłaty od 5 do 7 lat 

• Karencja na spłatę kapitału do 6 miesięcy 

• Dogodne formy zabezpieczenia 

Pożyczki dla 
małopolskich 
przedsiębiorców 

FINANSOWANIE 



FINANSOWANIE 



Wspieramy realizację  
innowacyjnych projektów –
Fundusz Kapitałowy  

•W ramach funduszu „Inwestycje Kapitałowe” 
uruchamiamy nowe firmy na bazie 
nowatorskich rozwiązań i technologii  

• stworzyliśmy 25 innowacyjne spółki m.in. 
VoiceFinder S.A., Greenfire Sp. z o.o., 
Intelliseq Sp. z o.o., Thessla Green Sp. z o.o., 
Contact.io 

27 mln  
PLN 

na innowacje 

FINANSOWANIE 



• Na podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
Mbony + (KOM) 
 

• Na specjalistyczne doradztwo 
Bony sukcesu (cała Małopolska) 

 

• Na aktywizację zawodową  
Dobry czas na adaptację do zmian 

 
 

Granty i 
dofinansowanie 

FINANSOWANIE 



DORADZTWO 

• Wsparcie przy zakładaniu działalności 
 
• Doradztwo w zakresie HR i CSR 
 
• Doradztwo związane z aktywizacją zawodową 
 
• Internacjonalizacja, analiza potencjału 

przedsiębiorstwa w zakresie eksportu 
 

• Doradztwo proinnowacyjne 
 

• Doradztwo ogólnobiznesowe  
 

• Aktywizacja zawodowa / doradztwo zawodowe 
 
 

Świadczymy usługi zarówno w ramach 
projektów jak i komercyjnie. 



 

ROZWÓJ 

• Wchodzenie na rynki zagraniczne, udział w misjach i targach 
 

• Pozyskiwanie środków finansowych, pisanie wniosków i 
zarządzanie projektami 
 

• Projekty edukacyjne -  realizowane ze szkołami, szkołami 
zawodowymi i uczelniami wyższymi 
 

• Audyt proinnowacyjny 
 

• Organizacja spotkań i szkoleń dla przedsiębiorców 
 
 



• Posiadamy trzy kompleksy nieruchomości na 
terenie Krakowa: Business Park Nad Drwiną, 
Business Park Zakopiańska i Business Park 
Kordylewskiego o łącznej  
powierzchni ok. 50 ha 

• Idealna propozycja dla krajowych  
i zagranicznych firm poszukujących centrów 
logistycznych, baz magazynowych i parków 
produkcyjnych 

• Zapewniamy doskonałą lokalizację, 
funkcjonalne obiekty i atrakcyjne warunki 
współpracy 

Zapewniamy   
przestrzeń  
dla biznesu 

NIERUCHOMOŚĆI 



NIERUCHOMOŚĆI 

25,9   
ha 

Business Park  
Zakopiańska  

 

22,5 ha 

Business Park 
Nad Drwiną   

 

1,22   ha 
Business Park 

Kordylewskiego 

Business Park Nad Drwiną  
do wynajęcia: 3 749 m² powierzchni magazynowej, produkcyjnej i biurowej 



 
 

Realizowane projekty 

14 
projektów 

255 mln 

390 mln 
pożyczek  

50 mln 
wkładu 
własnego 



Dziękuję  
za uwagę 

www.marr.pl 


