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Celem projektu jest
podniesienie kwalifikacji i kompetencji

małopolskich przedsiębiorców
i ich pracowników.



Kto może skorzystać z Małopolskich Bonów 
Rozwojowych plus

Właściciele i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 
z terenu Krakowa i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Firmy, których siedziba/filia/delegatura zlokalizowane są na terenie:
• miasta Krakowa
• pow. miechowskiego 
• pow. krakowskiego
• pow. proszowickiego 
• pow. wielickiego 
• pow. bocheńskiego 
• pow. myślenickiego



budżet projektu 

skorzystało ze wsparcia w ramach 
1,9 tys. Małopolskich przedsiębiorstw 
z sektora MŚP z obszaru miasta 
Kraków i Krakowskiego Obszaru 
Metropolitalnego

w tym czasie w projekcie wzięło 
udział 7,5 tys. pracowników z 1,5 tys. 
Przedsiębiorstw (kwiecień 2020-
wrzesień 2021)

Projekt w liczbach

54 404 723, 00 zł

7 600 pracowników

18 miesięcy



• szkoleń
• usług doradczych
• egzaminów

Głównym celem jest podniesienie 
kwalifikacji pracowników i potencjału 
małopolskich przedsiębiorców.

Wartość bonu:
60 zł

Limit bonów:
160 – 2720 sztuk

Dofinansowanie usług rozwojowych
w wysokości 50 lub 80%



• wysokiego wzrostu
• z branż sektorów wysokiego wzrostu, 
• prowadzące działalność gospodarczą na terenie 

średnich miast 
• 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.

Wsparcie na poziomie 80%
- Przedsiębiorstwa



• 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 dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Wsparcie na poziomie 80%
- Pracownicy



Wielkość 
przedsiębiorstwa

Liczba 
pracowników

Podstawowy 
limit bonów

Dodatkowy 
limit bonów

Łączna 
ilość 

bonów

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

Obowiązujące limity



10.01.2022 
godz. 9:00

• dwuetapowa rekrutacja do projektu
• zakończenie naboru: 21 stycznia br. 

lub w chwili wyczerpania kwoty alokacji 
przewidzianej w ramach naboru:
- 10 mln lista podstawowa,
- 5 mln lista rezerwowa

Rekrutacja styczeń 2022



W momencie powstania oszczędności w projekcie 
będą zawierane umowy z przedsiębiorcami z listy 

rezerwowej.

Weryfikacja wniosków będzie następowała 
na bieżąco, w momencie pojawienia się 

oszczędności.



Etapy rekrutacji

założenie Profilu 
Przedsiębiorcy 
w Bazie Usług 
Rozwojowych

PRZYGOTOWANIE 
DO REKRUTACJI

kolejność 
nadesłanych 
zgłoszeń 
rekrutacyjnych

I ETAP REKRUTACJI 
zgłoszenie 

rekrutacyjne

poprawność 
uzupełnionych
i przesłanych 
formularzy

II ETAP REKRUTACJI 
formularz 
zgłoszenia

i zamówienie 
bonów

udostępnienie 
umów o 
dofinansowanie

III ETAP 
REKRUTACJI 
weryfikacja 
formularzy



Wstępna kwalifikacja Przedsiębiorców oraz określenie 
poziomu dofinansowania a także limitów zamawianych 
bonów.

10 stycznia o godz. 9:00 pod poniższym linkiem zostanie 
udostępniony formularz zgłoszenia rekrutacyjnego:

http://rekrutacja2021-2.mbonplus.pl

I ETAP Rekrutacji

http://rekrutacja2021-2.mbonplus.pl/


Przedsiębiorca potwierdza:
• zapoznanie się z Regulaminem wraz z załącznikami,
• spełnienie warunków kwalifikacji do Projektu.

Dodatkowo m.in.:
• podaje dane identyfikujące przedsiębiorstwo,
• określa czy ubiega się o pomoc de minimis czy pomoc publiczną, 
• wskazuje liczbę osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie,
• podaje liczbę zamówionych bonów w tym również tych 

dofinansowanych w 80%.

I ETAP Zgłoszenie rekrutacyjne



• wysłanie Zgłoszenia rekrutacyjnego jest możliwe wyłącznie po 
wypełnieniu wszystkich pól,

• przesłanie Zgłoszenia rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z 
zakwalifikowaniem się do drugiego etapu rekrutacji,

• Przedsiębiorca wypełniając Zgłoszenie rekrutacyjne nie ma 
możliwości zapisu danych w formie roboczej z możliwością ich 
późniejszej edycji, 

• możliwość wypełniania Zgłoszenia rekrutacyjnego może zostać w 
każdym czasie ograniczona, jeżeli nabór zostanie wstrzymany

Zgłoszenie rekrutacyjne
- ważne informacje!



Na I ETAPIE Rekrutacji 
Przedsiębiorca będzie miał dostęp 

wyłącznie do Zgłoszenia rekrutacyjnego. 



W przypadku Przedsiębiorców, którzy uczestniczyli w poprzednich
naborach  i ubiegają się o uzyskanie dodatkowego dofinansowania, 
wypełniając Zgłoszenie rekrutacyjne nie będą mieć dostępu do danych 
zapisanych w systemie, które dotyczą dotychczasowego udziału 
w Projekcie.

Dostęp do tych danych jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu
się do systemu.

Zgłoszenie rekrutacyjne
- uczestnicy poprzednich naborów



Podanie niepoprawnego numeru NIP skutkuje automatycznym 
odrzuceniem Zgłoszenia z przyczyn formalnych.

Przed wysłaniem Zgłoszenia rekrutacyjnego należy  sprawdzić 
poprawność wprowadzonego adresu mailowego.

Zgłoszenie rekrutacyjne a poprawność 
wprowadzonych danych



Podanie niepoprawnego numeru NIP skutkuje automatycznym 
odrzuceniem Zgłoszenia z przyczyn formalnych.

Przed wysłaniem Zgłoszenia rekrutacyjnego należy  sprawdzić 
poprawność wprowadzonego adresu mailowego.

Informacja o zakwalifikowaniu do II ETAPU



O zakwalifikowaniu się Przedsiębiorcy do drugiego etapu rekrutacji 
decyduje kolejność przesłania kompletnie
wypełnionego Zgłoszenia rekrutacyjnego.

Lista rankingowa po pierwszym etapie rekrutacji
http://rekrutacja2021-2.mbonplus.pl/lista_rankingowa

Informacja o zakwalifikowaniu 
do II ETAPU

http://rekrutacja2021-2.mbonplus.pl/lista_rankingowa


• Kwalifikacja do II ETAPU w ramach podstawowej puli środków
• Kwalifikacja do II ETAPU w ramach rezerwowej puli środków
• Brak kwalifikacji do II ETAPU z powodu wyczerpania

podstawowej i rezerwowej puli środków

Statusy listy  rankingowej



Przedsiębiorcy, którzy zakwalifikują się 
do II ETAPU nie będą mieli możliwości:

zmiany poziomu dofinansowania z 50% na 80%,
zwiększenia liczby zamówionych bonów.



W celu uzupełnienia Formularza
zgłoszenia i zamówienia bonów
przedsiębiorcy otrzymują dane
do logowania. Są one potrzebne
do logowania do systemu obiegu
bonów.

Przedsiębiorcy, którzy kolejny raz
biorą udział w Projekcie używają
hasła uzyskanego w poprzednim
naborze.

II ETAP Rekrutacji



11 stycznia br. Przedsiębiorca ma obowiązek wypełnienia
Formularza zgłoszeniowego i zamówienia bonów rozwojowych 
w godzinach od 00:00:01 do 23:59:59.

II ETAP - Obowiązek uzupełnienia 
Formularza zgłoszeniowego



Zaniechanie wypełnienia Formularza 
zgłoszeniowego w określonym czasie 

jest równoznaczne z odstąpieniem od udziału 
w procesie rekrutacji.



Weryfikacja uzupełnionego Formularza zgłoszenia i zamówienia bonów 
następuje w ciągu 3 dni roboczych.

MARR S.A. zastrzega sobie prawo wezwania Przedsiębiorcy w celu 
uzupełnienia, potwierdzenia lub poprawy przedstawionych we wniosku 
informacji wyznaczając termin co najmniej 3 dni kalendarzowych.

III Etap - Weryfikacja 
Formularzy zgłoszeniowych



Udostępnienie umowy o dofinansowanie. 
Podpisana przez Przedsiębiorcę umowa musi zostać dostarczona 
do MARR S.A. w ciągu 21 dni kalendarzowych.

Po podpisaniu umowy przez MARR S.A. Przedsiębiorca 
zobligowany jest do wpłaty wkładu własnego w ciągu 
10 dni roboczych.

Po zaksięgowaniu płatności Przedsiębiorca otrzymuje   
indywidualny ID Wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych.

III ETAP – Udostępnienie umowy

1.

2.

3.



Dziękuję za uwagę

mbonplus@marr.pl
12 617 66 04
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