
 

 

 MAMY DLA CIEBIE 

MILIARDY EURO 
Rozwój stabilnego i konkurencyjnego sektora małych 

i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce gwarantuje trwały 

wzrost gospodarczy. 240 mln euro unijnych dotacji stworzy 

warunki do budowania silnej pozycji małopolskich 

przedsiębiorstw w skali regionu i kraju, a także na arenie 

międzynarodowej. 

NOWE ROZDANIE, NOWE PIENIĄDZE 

Prawie 3 mld euro na rozwój regionu to efekt kilkumiesięcznych negocjacji Zarządu Województwa 
Małopolskiego z Komisją Europejską, daje nam to drugie – po województwie śląskim – miejsce pod 
względem wysokości unijnego wsparcia. Oznacza to także kwotę o niemal 1 mld euro wyższą od tej, 
którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013.  

FOKUS NA SEKTOR MŚP 

Małe i średnie przedsiębiorstwa działające w polskich regionach odgrywają kluczową rolę w procesie 
rozwoju gospodarczego, dlatego zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju i funkcjonowania 
jest jednym z priorytetów polityki gospodarczej. Ważną funkcję dla wzmacniania przedsiębiorczości 
w Małopolsce pełnią działania zachęcające do lokowania w regionie inwestycji, w tym właściwa 
infrastruktura i uzbrojenie stref aktywności gospodarczej. Na tych fundamentach możliwe jest 
budowanie otwartego na innowacje, konkurencyjnego i silnego sektora MŚP w Małopolsce. 

POMOC W WEJŚCIU FIRM NA RYNKI ZAGRANICZNE 

Innym, równie istotnym elementem rozwoju gospodarczego jest aktywność MŚP na rynkach 
światowych. Dzięki mechanizmowi wsparcia finansowego małopolskie firmy będą miały szansę 
zdobywać nowe doświadczenia i technologie, a w dalszej perspektywie konkurować 
z przedsiębiorstwami międzynarodowymi. Motorem napędowym dla ekspansji małopolskich MŚP na 
rynki zewnętrzne będą działania promocyjne skierowane na rozpowszechnianie oferty gospodarczej 
regionu, w tym innowacyjności, a także wspieranie procesu inwestycyjnego w regionie. 

WSPARCIE DLA KILKUSET FIRM  

Dzięki systemowi dotacyjnemu możliwe będzie w szczególności wsparcie przedsięwzięć polegających 
na tworzeniu stref aktywności gospodarczej o przeznaczeniu przemysłowym lub usługowym, 
tworzenie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, promowanie oferty gospodarczej Małopolski na 
rynkach zewnętrznych, a także kreowanie innowacyjnych pomysłów biznesowych. 



 

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE? 

Projekty mogą składać m.in.: 

 mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa 
 jednostki samorządu terytorialnego 
 podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi 
 instytucje otoczenia biznesu 
 podmioty prowadzące ośrodki przedsiębiorczości akademickiej  

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI? 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich: 

Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl;  
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10;  
Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78;  
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32;  
Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12  

Pytaj o: priorytet III. „Przedsiębiorcza Małopolska” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  

Bądź na bieżąco: www.fundusze.malopolska.pl 

Funpage na Facebooku: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI 
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