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Fundusze 

dla małopolskich firm.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa



PIFE, czyli co?

ogólnopolska Sieć

ogólnopolskie 

standardy

ale…

usługi dla Ciebie

w Twojej okolicy



W czym możemy Ci pomóc?

 konsultujemy – napisz, zadzwoń, porozmawiaj z nami przez 

Skype

 prowadzimy spotkania informacyjne i szkolenia

– weź udział w organizowanych przez nas wydarzeniach

i bądź na bieżąco



Co to oznacza dla Ciebie i Twojego 
biznesu?

 ustalimy, czy Twój pomysł ma szansę na wsparcie 

z Funduszy Europejskich

 wskażemy dostępne opcje pomocy

 podpowiemy do kogo należy się zgłosić

 poinformujemy o warunkach i kryteriach otrzymania wsparcia

 przedstawimy Ci proces ubiegania się o środki

 podpowiemy jak krok po kroku przygotować dobry projekt



Biznes – z jakimi pytaniami 
spotykamy się najczęściej?

Na jakie wsparcie mogę liczyć, jeśli:

 startuję z biznesem?

 chcę rozwijać swój biznes?

 chcę inwestować w siebie i swoich pracowników?



Biznes 

– najczęściej omawiane zagadnienia

aktywizacja 
zawodowa

innowacje
inwestycje 

w firmie

kompetencje 
kadr

usługi dla 
firm 



Jeśli chcesz założyć biznes…

dotacje dla 

nieaktywnych 

zawodowo 

(POWER, RPO WM)

wsparcie na tereny 

wiejskie

(PROW)

dotacje 

z projektów 

outplacementowych

(RPO WM)

wsparcie 

przedsiębiorczości 

społecznej 

(RPO WM)

pomoc ze środków 

krajowych

(FP, Pierwszy biznes 

- wsparcie w starcie)



Jeśli celujesz w innowacje…

programy 
akceleracyjne

(POIR)

fundusze seed/ 
venture capital

(POIR / inne)

bony na innowacje

(RPO WM, POIR)

projekty badawczo-
rozwojowe

(RPO WM, POIR)



Jeśli chcesz inwestować…

pożyczki 

inwestycyjne

(RPO WM)

wsparcie na tereny 

wiejskie

(PROW)

dotacje na 

wdrożenie 

innowacji

(RPO WM, POIR)

kredyt na innowacje 

technologiczne

(POIR)

wsparcie na rozwój 

przedsiębiorczości 

społecznej

(RPO WM, POWER) 



Jeśli chcesz rozwijać siebie 
i swoich pracowników…

bony szkoleniowe 

dla MŚP

(RPO WM)

bony szkoleniowe 

dla pracujących 

(RPO WM)

pożyczki na 

kształcenie

(POWER)

wsparcie dla MŚP 

na rozwój 

kompetencji 

sektorowych 

(POWER)

wsparcie 

przedsiębiorczości 

społecznej

(RPO WM)



Jeśli potrzebujesz doradztwa…

bony na doradztwo

(RPO WM)

bony szkoleniowe 

dla MŚP

(RPO WM)

bony na innowacje

(RPO WM, POIR)

design dla 

przedsiębiorców

(POIR)

wsparcie na rozwój 

przedsiębiorczości 

społecznej

(RPO WM) 



A jeśli pojawiły się trudności…

MAŁOPOLSKA TARCZA 
ANTYKRYZYSOWA



MTA – wsparcie w kryzysie 

pakiet medyczny – 190 mln zł (etap I)

pakiet przedsiębiorczości – 343 mln zł (etap I)

pakiet płynności finansowej – 111 mln zł (etap I)

pakiet społeczny – 55,2 mln zł (etap II)

pakiet edukacyjny – 35 mln zł (etap II)

pakiet rozwoju – 745 mln zł (III etap)



Pytania?

Skontaktuj się z nami!

Infolinia: (12) 616 0 616

 Kraków: ul. Wielicka 72 B

e-mail: fem@umwm.malopolska.pl

 Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 

e-mail: fem_chrzanow@umwm.malopolska.pl

 Tarnów: ul. Wałowa 37

e-mail: fem_tarnow@umwm.malopolska.pl

 Nowy Sącz: ul. Wazów 3 

e-mail: fem_nowysacz@umwm.malopolska.pl

 Nowy Targ: al. 1000-lecia 44

e-mail: fem_nowytarg@umwm.malopolska.pl



Wolisz się z nami spotkać?

Skorzystaj z naszej nowej usługi:

 Kraków: 

fem@umwm.malopolska.pl

 Chrzanów: 

fem.chrzanow@umwm.malopolska.pl

 Tarnów: 

fem.tarnow@umwm.malopolska.pl

 Nowy Sącz: 

fem.nowy.sacz@umwm.malopolska.pl

 Nowy Targ: 

fem.nowy.targ@umwm.malopolska.pl



Dziękuję za uwagę

Sławomir Włodarz

Kierownik Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich, 

Koordynator Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 

w Małopolsce

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


