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Centrum Business in Małopolska

Adres Dane kontaktowe
ul. Podole 60, 
30-394 Kraków

informacje o pomocy publicznej, funduszach unijnych i grantach,
wspieranie partnerstwa przedsiębiorców z administracją samorządową, 

analiza dostępności terenów inwestycyjnych, przygotowywanie oferty 

organizacja spotkań biznesowych i wizyt lokalizacyjnych,
wsparcie udziału przedsiębiorców w zagranicznych targach branżowych,
organizacja misji gospodarczych wyjazdowych i przyjazdowych, 

Bezpłatne kompleksowe wsparcie dla inwestorów i eksporterów 
oraz pozostałych przedsiębiorców, w tym:

        pomoc w kontaktach inwestorów i przedsiębiorców z administracją lokalną,

        lokalizacyjnej, 

        spotkań informacyjnych, spotkań B2B, giełd kooperacyjnych, szkoleń, konferencji.

Punkt prowadzi zintegrowany system obsługi inwestorów i eksporterów 
tzw. One-Stop-Shop. 

Zakres usług

tel. (12) 620 91 40
e-mail: contact@businessinmalopolska.pl 

Przejdź do strony internetowej

https://businessinmalopolska.pl/
https://businessinmalopolska.pl/


Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich w Krakowie

Adres Dane kontaktowe
ul. Wielicka 72B, 
30-552 Kraków

analiza pomysłów biznesowych pod kątem możliwości dofinansowania,
informacja o dotacjach i pożyczkach na każdym etapie prowadzenia działalności, 
informacja o kryteriach i warunkach ubiegania się o wsparcie, 

aktualne nabory i konkursy oraz pomoc w interpretacji dokumentacji,
informacja o instytucjach udzielających wsparcia za środków europejskich.

Bezpłatne konsultacje z zakresu Funduszy Europejskich, w tym:

       w tym proces ubiegania się o środki krok po kroku,

W punkcie otrzymasz kompleksową, spójną i najbardziej aktualną informację 
o Funduszach Europejskich. 

Zakres usług

tel. (12) 616 06 16
e-mail: fem@umwm.malopolska.pl 

Przejdź do strony internetowej

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/glowny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-krakowie/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/glowny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-krakowie/


Krakowski Park Technologiczny

Dane kontaktowe
tel. (12) 640 19 40
e-mail: biuro@kpt.krakow.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Podole 60, 
30-394 Kraków

udzielanie zwolnień (ulg) podatkowych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI),
wspieranie partnerstwa przedsiębiorców z administracją samorządową, 

analiza dostępności terenów inwestycyjnych, przygotowywanie oferty 

organizacja spotkań biznesowych i wizyt lokalizacyjnych,
inkubator technologiczny i akcelerator dla startupów,
udostępnianie firmom sprzętu elektronicznego, 

Bezpłatne kompleksowe wsparcie dla inwestorów 
oraz pozostałych przedsiębiorców, w tym:

        pomoc w kontaktach inwestorów i przedsiębiorców z administracją lokalną,

        lokalizacyjnej, 

        specjalistycznego oprogramowania i infrastruktury sieciowej

Krakowski Park Technologiczny to najbardziej kompletny One-Stop-Shop 
w Polsce. 

Zakres usług

https://www.kpt.krakow.pl/
https://www.kpt.krakow.pl/


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dane kontaktowe
tel. 12 617 66 00
e-mail: marr@marr.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Kordylewskiego 11 
31-542 Kraków

zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
programami i formami wsparcia MŚP, w tym pożyczki, faktoring, doradztwo, 
prezentacje i wyjaśnianie zasad przygotowania wniosków o udzielenie
wsparcia w ramach projektów pomocowych dostępnych dla MŚP,
zbieranie oraz bieżące aktualizowanie informacji na temat dostępnych
programów i projektów wsparcia MŚP.
szkolenia z zakresu m.in. prawa zamówień publicznych, 
 

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw obejmujących:

MARR S.A. zapewnia pomoc finansową, inwestycyjną, doradczą i szkoleniową.
Tworzy warunki do rozwoju biznesu i promuje gospodarczą markę regionu. 

Zakres usług

https://www.marr.pl/
https://www.marr.pl/


Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
Zespół Wsparcia Przedsiębiorstw

Dane kontaktowe
tel. 459 381 443
e-mail: info@mcp.malopolska.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Jasnogórska 11, 
31-358 Kraków

konsultacje telefoniczne i mailowe dotyczące możliwości wsparcia,
szkolenia on-line, 
webinaria dotyczące możliwych źródeł wsparcia,
pomoc w rejestracji oraz przy zakładaniu profilów 

Bezpłatne kompleksowe wsparcie informacyjne dla przedsiębiorców, w tym:

       niezbędnych do uzyskania dostępu do różnych form wsparcia, np. e-puap,

Zespół Wsparcia Przedsiębiorców MCP przygotował szereg publikacji 
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, które dostępne są 
na stronie internetowej instytucji.

Zakres usług

https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw
https://www.mcp.malopolska.pl/realizowane-dzialania/wsparcie-przedsiebiorstw


Punkt Obsługi Przedsiębiorcy 
Urzędu Miasta Krakowa

Dane kontaktowe
tel. 12 616 56 00
e-mail: pop@um.krakow.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Wielicka 28a (III piętro) 
30-552 Kraków

nadawanie, zmianę i likwidację numeru REGON przedsiębiorcom działającym 

informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Państwowej Inspekcji Pracy,
informacja w zakresie źródeł finansowania działalności gospodarczej (także ze
środków Unii Europejskiej),
informacja o rejestracji działalności gospodarczej, zmian w istniejących już
wpisach, zawieszeń i wznowień działalności gospodarczej oraz wykreśleń 

informacja o instrumentach wsparcia finansowego oferowanego przez
instytucje i organizacje dla krakowskich przedsiębiorców,
informacja o obowiązkach przedsiębiorcy wobec Urzędu Skarbowego,
doradztwo w zakresie klasyfikacji działalności gospodarczej według PKD. 

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla przedsiębiorców obejmujących:

        w formie s.c., udzielanie  informacji na temat wpisów do REGON,

       z CEIDG,

Istotą działalności punktu jest możliwość załatwienia w jednym miejscu
większości spraw związanych z uruchomieniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Zakres usług

https://dlabiznesu.krakow.pl/pop?_ga=2.252906314.212390644.1669279836-2010571337.1650346738
https://dlabiznesu.krakow.pl/pop?_ga=2.252906314.212390644.1669279836-2010571337.1650346738


Galicyjska Izba Gospodarcza

Dane kontaktowe
tel. 604 526 927
e-mail: gig@swiatniki.net 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Bruchnalskiego 36 
32-040 Świątniki Górne

reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również
wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki
działalności zrzeszonych w izbie przedsiębiorców,
integracja przedsiębiorców, organizowanie wizyt w siedzibach firm należących
do Izby,
organizowanie szkoleń z zakresu pozyskiwania środków finansowych na
działalność przedsiębiorstw, z zakresu pozyskiwania środków unijnych, 

organizacja tematycznych spotkań z osobami odpowiedzialnymi w instytucjach
publicznych za kontakty z przedsiębiorcami,
promowanie rodzimej przedsiębiorczości i rzemieślniczych tradycji regionu.

        z zakresu prawa pracy,

Zakres usług

http://www.swiatniki.net/
http://www.swiatniki.net/


Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

Dane kontaktowe
tel. 12 428 92 50
e-mail: biuro@iph.krakow.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Floriańska 3 
31-019 Kraków

reprezentowanie interesów gospodarczych firm członkowskich 

legalizacja dokumentów eksportowych w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej,
wystawianie Świadectw Pochodzenia Towarów,
sądownictwo arbitrażowe dla firm w ramach 

doradztwo z zakresu dostępu do środków finansowych,
szkolenia, seminaria i konferencje dla przedsiębiorców,
aktywne poszukiwanie zagranicznych partnerów biznesowych,
sprawdzanie danych kontaktowych firm zagranicznych,
opracowywanie audytów technologicznych, organizacja i współorganizacja 

        wobec administracji publicznej i organów Unii Europejskiej,

        Małopolskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji,

        misji gospodarczych. 

Zakres usług

https://www.iph.krakow.pl/pl/
https://www.iph.krakow.pl/pl/


Jurajska Izba Gospodarcza

Dane kontaktowe
tel. 12 285 23 75
e-mail: biuro@jig.krakow.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Cmentarna 6 
32-080 Zabierzów

reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również
wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki
działalności zrzeszonych w izbie przedsiębiorców,
zrzeszanie przedsiębiorców z regionu,
tworzenie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami podejmującymi
działania o podobnym charakterze oraz właściwymi JST,
opracowywanie informacji na temat sytuacji gospodarczej regionu,
organizowanie szkoleń, kooperacji wśród członków,
poszukiwanie możliwości wsparcia finansowego szczególnie na pierwszym
etapie rozwoju małej firmy. 

Zakres usług

http://www.jig.krakow.pl/index.html
http://www.jig.krakow.pl/index.html


Krakowska Kongregacja Kupiecka

Dane kontaktowe
tel. 12 421 24 42
e-mail: kongregacja@kongregacja.pl

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Garbarska 14 
31-131 Kraków

reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również
wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki
działalności zrzeszonych w kongregacji przedsiębiorców,
podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i opiniowanie projektów prawnych,
prowadzenie szkoleń i kursów, 
udzielanie pomocy członkom w załatwianiu wszelkich spraw związanych 

prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych 

prowadzenie działalności wydawniczej.

        z prowadzeniem działalności gospodarczej,

        i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości,

Zakres usług

http://www.kongregacja-kupiecka.com.pl/
http://www.kongregacja-kupiecka.com.pl/


Krakowska Izba Turystyki

Dane kontaktowe
tel. 12 429 44 50
e-mail: izba@kit.krakow.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Św. Anny 9, III piętro 
31-008 Kraków

zrzeszanie podmiotów gospodarczych i innych firm działających na rzecz
obsługi ruchu turystycznego w Małopolsce,
współdziałanie z organami władzy rządowej, samorządowej i lokalnej w
zakresie tworzenia warunków dla rozwoju turystyki w Krakowie i regionie
małopolskim,
stwarzanie warunków do rozwoju i podnoszenia standardu usług
turystycznych,
integracja środowiska i reprezentowanie jego interesów na zewnątrz.

Celem Krakowskiej Izby Turystyki jest propagowanie turystyki jako ważnego
czynnika rozwoju regionu.

Zakres usług

http://www.kit.krakow.pl/
http://www.kit.krakow.pl/


Podkrakowska Izba Gospodarcza

Dane kontaktowe
tel. 12 291 26 10
e-mail: 

Przejdź do strony internetowej

Adres
ul. Rynek 12 
32-050 Skawina

reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również
wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki
działalności zrzeszonych w izbie przedsiębiorców,
integracja przedsiębiorców,
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających
przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej,
organizowanie warunków i środków zapewniających członkom izby ekspansję
gospodarczą na rynku lokalnym i zagranicznym,
organizowanie szkoleń, udzielanie pomocy prawnej członkom izby,
poszukiwanie wsparcia finansowego dla rozwoju firm. 

Zakres usług

http://pig.biz.pl/
http://pig.biz.pl/


Wielicka Izba Gospodarcza

Dane kontaktowe
tel. 12 288 13 38
e-mail: biuro@wielicka-izba.pl 

Przejdź do strony internetowej

Adres
pl. Kościuszki 5 
32-020 Wieliczka

reprezentowanie interesów zrzeszonych w niej przedsiębiorców wobec
organów państwowych, organów samorządu terytorialnego, jak również
wobec innych instytucji, których funkcjonowanie wywiera wpływ na warunki
działalności zrzeszonych w izbie przedsiębiorców,
zrzeszanie przedsiębiorców z regionu.

Zakres usług

http://www.wielicka-izba.pl/index.php
http://www.wielicka-izba.pl/index.php

