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Rok 1993:

z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 

w Warszawie powstaje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 

Agencję tworzą:

Instytucje samorządu terytorialnego

Przedsiębiorstwa regionalne

Organizacje samorządu gospodarczego

Województwo Małopolskie - 88,54% akcji 

Kapitał zakładowy 86 465 000 PLN

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego



Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Małopolsce przez:

• realizację programów finansowanych z Funduszy UE

• doradztwo merytoryczne i pomoc finansowa dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą

• świadczenie usług informacyjnych dla przedsiębiorców

• udzielanie dotacji na rozwój przedsiębiorstw

• stabilną ofertę produktów finansowych - pożyczki, poręczenia, seed capital

Strategia MARR



Strategia MARR

Współpraca w zakresie promocji gospodarczej Małopolski

• Małopolska Oferta Eksportowa - stworzenie rozpoznawalnej marki                             
Małopolska  na rynkach międzynarodowych, wypromowanie potencjału                    
gospodarczego województwa  

• Invest in Malopolska – współpraca z inwestorami na terenie Małopolski

• Business in Malopolska, wspólny projekt: UMWM, MARR i KPT –
zintegrowana oferta usług dla inwestora i eksportera, wspólna kampania                    
promocyjna na rynkach priorytetowych dla Małopolski



Regionalny Punkt Konsultacyjny - Kraków

Lokalny Punkt Konsultacyjny - Nowy Sącz

– projekt systemowy PARP „Wsparcie systemu kompleksowych usług 
informacyjnych dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć 
działalność gospodarczą”

– usługi informacyjne w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności 
gospodarczej oraz możliwości uzyskania przez klientów PK wsparcia 
finansowego na realizację projektów ze środków publicznych 

– okres realizacji projektu: wrzesień 2008 r. – marzec 2011 r.

Wsparcie przedsiębiorczości i innowacji –

realizowane projekty



Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego partner PARP

wdraża 5 działań PO IG 2007 - 2013

Działanie 4.2 „Stymulowanie działalności B+R oraz wsparcie w zakresie
wzornictwa przemysłowego”

Działanie 4.4 „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”

Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”

Działanie 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki
elektronicznej”

Działanie 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

Wsparcie przedsiębiorczości i innowacji –

realizowane projekty



Wsparcie przedsiębiorczości i innowacji –

realizowane projekty
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W ciągu 6 lat (2001 - 2007) MARR  pełniąc w Małopolsce funkcję 

Regionalnej Instytucji Finansującej, udzieliła wsparcia na łączną

kwotę 345 mln zł.

Aktualnie MARR tylko w ciągu 6 miesięcy wygenerowała  dla 

Małopolski łączną kwotę dotacji sięgającą aż 341 mln zł.

MARR – 6 lat w … 6 miesięcy



„WIDOK – własność intelektualna: doceniam – ochraniam – korzystam”

– PO IG: Działanie 5.4 „Zarządzanie Własnością Intelektualną”

– wartość projektu: 1 mln zł

– okres realizacji projektu: styczeń 2009 – grudzień 2010

– efekt: edukacja kadry menedżerskiej w zakresie ochrony patentowej                                          

i własności intelektualnej przedsiębiorstw

Wsparcie przedsiębiorczości 

i innowacji – realizowane 

projekty



Beneficjenci projektu:

• mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa z terenu całej Polski

• branża IT, farmaceutyczna, kosmetyczna oraz prowadzący działalność             

importową lub eksportową

Projekt „WIDOK – Własność 

Intelektualna: Doceniam, 

Ochraniam, Korzystam”



Projekt „WIDOK – Własność 

Intelektualna: Doceniam, 

Ochraniam, Korzystam”

Działania w ramach projektu:

• ogólnopolskie konferencje tematyczne

• seminaria informacyjno-edukacyjne dla MŚP

• publikacja poradników dotyczących metod rejestracji i ochrony wartości 

niematerialnych i prawnych
• \

• publikacja artykułów popularyzujących wiedzę na temat metod ochrony 

własności intelektualnej i przemysłowej 

• konsultacje z zakresu metod i sposobów ochrony wartości niematerialnych                

i prawnych - bezpłatna infolinia



„Kapitał na Innowacje”

– PO IG: Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej”

– wartość projektu: 8,5 mln zł

– okres realizacji projektu: styczeń 2009 – grudzień 2012

– obszar działań: województwa małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,                           

podkarpackie

Wsparcie przedsiębiorczości 

i innowacji – realizowane 

projekty



Cel projektu: wzrost liczby polskich przedsiębiorstw funkcjonujących                                   

w oparciu o innowacyjne  rozwiązania  poprzez:

– zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych urynkowieniem 

innowacyjnych rozwiązań

– tworzenie korzystnych warunków finansowania wdrażanych rozwiązań

MARR uruchamia na lata 2009-2012 funduszu kapitałowego wysokiego               

ryzyka  typu seed.

Projekt „Kapitał na 

Innowacje” – Seed Capital



Beneficjenci projektu:

Właściciele innowacyjnego rozwiązania na bazie, którego można utworzyć                              

nowe przedsiębiorstwo: 

– naukowcy pracujący na uczelniach wyższych oraz w instytutach                               

badawczo – rozwojowych 

– przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw zainteresowanych                     

rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej w oparciu o innowacyjne               

rozwiązanie

– osoby fizyczne (innowatorzy) będący właścicielem lub pomysłodawcą                  

rozwiązania innowacyjnego

Projekt „Kapitał na 

Innowacje” – Seed Capital



Dziękuję za uwagę

Krzysztof Krzysztofiak

www.marr.pl


