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Celem projektu jest 
podniesienie kwalifikacji i kompetencji 

małopolskich przedsiębiorców 
i ich pracowników 



Budżet projektu:  

54 404 723, 00 zł 
 
Obszar działalności: 
Firmy, których siedziba/filia/delegatura zlokalizowane są 
na terenie miasta Kraków i Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego tj. powiaty: miechowski, krakowski, 
proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki 

Małopolskie Bony Rozwojowe plus 

 



Wsparcie dla ponad 7,6 tysięcy pracowników w ramach 
1,9 tysiąca małopolskich przedsiębiorstw z sektora MŚP  
z obszaru miasta Kraków i Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego. 
 
W okresie kwiecień 2020 -styczeń 2021 w projekcie wzięło 
udział 6784 pracowników z 1360 przedsiębiorstw. 

Projekt w liczbach 

 



Kto może skorzystać z Małopolskich Bonów Rozwojowych plus 

 

Właściciele i pracownicy  

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu  

Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego 



 szkoleń, 
 usług doradczych, 
 egzaminów, 
których głównym celem jest podniesienie 
kwalifikacji pracowników i potencjału 
małopolskich przedsiębiorców. 

Wartość bonu: 
60 zł 
 
Limit bonów: 
160 – 2720 sztuk 

Dofinansowanie usług rozwojowych (50 lub 80%) 

 



Przedsiębiorstwa: 
 
 wysokiego wzrostu, 
 z branż sektorów wysokiego wzrostu,  
 prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast 

średnich  
 prowadzące działalność gospodarczą na terenie miast 

średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,  
 które uzyskały wsparcie w postaci analizy potrzeb 

rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 
PO WER  

 
 

Kto może otrzymać wsparcie na poziomie 80% 



 

Pracownicy:  
 
 w wieku 50+ 
 o niskich kwalifikacjach,  
 biorący udział w usługach mający na celu zdobycie lub 

potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 
ustawy z dnie 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym 
Systemie Kwalifikacji  

 

Kto może otrzymać wsparcie na poziomie 80% 



Wielkość 
przedsiębiorstwa 

Liczba 
pracowni-

ków 

Podstawowy 
limit bonów 

Dodatkowy 
limit bonów 

Ilość 
bonów 
razem 

Łączna minimalna liczba 
pracowników do 

przeszkolenia 

samozatrudnienie 0 160 0 160 1 

mikro 1-3 160 80 240 2 

mikro 4-9 160 160 320 3 

małe 10-19 160 320 480 5 

małe 20-49 160 640 800 9 

średnie 50-99 160 1280 1440 17 

średnie 100-
249 

160 2560 2720 32 

Limity 

 



Rekrutacja 

• Weryfikacja wniosku 

• Podpisanie umowy, wpłacenie wkładu własnego 

Wybór 
szkoleń z 

BUR 

• Powiadomienie uczestników 

• Akceptacja regulaminu 

Realizacja 
usługi 

• Potwierdzenie udziału 

• Potwierdzenie realizacji usługi 

Rozliczenie 

• Weryfikacja dokumentów 

• Przygotowanie przelewu 

Jak wygląda ścieżka postępowania?  

 



 
 Przedsiębiorca sam decyduje z jakiej usługi, kiedy i kto ma 
skorzystać, 
 Możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rozwojowe  
pracowników, 
 Proces rozliczania za zrealizowaną usługę poza przedsiębiorcą 
korzystającym z usługi, 
 Automatyzacja procesu obiegu bonów i jego nieustanne 
doskonalenie.  

Dlaczego warto skorzystać z bonów? 

 



 
 Od 20 Listopada 2020 obowiązek udostępnienia wizerunku osób 
uczestniczących w usługach realizowanych w formie zdalnej, 
 
 Konieczność nagrywania usług i ich przechowywania na wypadek  
kontroli ze strony MARR S.A. 

Zmiany w realizacji usług w formie zdalnej 

 



Ostatni tydzień 
marca  

2021 roku 

Wznowienie rekrutacji do projektu „Małopolskie Bony 
Rozwojowe plus”  
 
Proces rekrutacji będzie odbywał się w ramach 
ogłaszanych naborów  
 
Planowana alokacja w ramach dofinasowania 2 mln  

Przyszłość 

 



 
 - zasięg: powiat nowotarski, suski, tatrzański 
 - aktualny nabór i alokacja: 2.02 – 23.02 / 1 mln zł  
 - strona projektu: www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl 
 
Kontakt: 
Rabka – Zdrój, ul. Orkana 20F lok. 1 - tel. 537 430 555 
Zakopane, ul. Kościuszki 15 (biuro TIG) - tel. 667 005 974 
Mail: bpp@podhalanskiprzedsiebiorca.pl  
 

Tytuł projektu: „Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy” 
Operator: Fundacja Rozwoju Regionu Rabka  

http://www.podhalanskiprzedsiebiorca.pl/
mailto:bpp@podhalanskiprzedsiebiorca.pl


 zasięg: Nowy Sącz oraz powiaty nowosądecki, limanowski, gorlicki 
 najbliższy nabór: 12.02.2021 rok (piątek) godzina 10.00 
 strona projektu: : www.bony.mojszeftoja.pl 
 
Punkty informacyjne: 
Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 13 – tel. – 578 120 129 
Nowy Sącz, ul. Myśliwska4c/8 – tel. – 515 336 973 
Nowy Sącz, ul. Zielona 27 – tel. – 784 438 038 
Limanowa, ul. J. Marka 9A – tel. – 605 233 578 
Gorlice, ul. Wróblewskiego 3/10 – tel. – 605 233 175 

Tytuł projektu: „Sądeckie Bony Szkoleniowe” 
Operator: Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości  



 zasięg: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki  
 najbliższy nabór: luty 2021, alokacja w ramach dofinasowania 1 200 000  
 strona projektu: : www.netbon.pl 
 
Punkty informacyjne: 
Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 7 – tel. 33 847 54 75, mail: szih@netbon.pl 
Wadowice, ul. Krakowska 10 – tel. 798 297 678, oswiata@netbon.pl 
Oświęcim, Gospodarcza 24 – tel. 33 844 73 44, cbmz@netbon.pl 
 
 
 

Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji  kadr sektora MŚP subregionu 
małopolski zachodniej ” 
Operator: Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu  



 zasięg: brzeski, dąbrowski, Tarnów i tarnowski 
 najbliższy nabór: I połowa czerwca 2021, alokacja 1 000 000 PLN 
 strona projektu: www.morkk.pl 
 
Biuro projektu: 
Tarnów, ul. Krakowska 13/11 (siedziba KCP) -  mail: biuro@morkk.pl 
Tel.: 508-024-443; mail: mateusz.michno@krajowecentrumpracy.pl 
Tel.: 512-090-555; anita.jarzabek@krajowecentrumpracy.pl 
 

Tytuł projektu: „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu 
tarnowskiego” 
Operator: Krajowe Centrum Pracy Sp. z o.o 



Dziękuję za uwagę i zapraszamy 
do kontaktu 
 
mbonplus@marr.pl 
12 617 66 04 


