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Małopolska to silny ośrodek gospodarczy 
i – bez wątpienia – doskonałe miejsce 
dla rozwoju biznesu. Śmiało można 
powiedzieć, że jesteśmy jednym 
z najdynamiczniej rozwijających się 
regionów na gospodarczej mapie Polski 
i Europy Środkowej. Nasz region jest otwarty 
na inwestycje i tworzy przyjazny klimat 
dla przedsiębiorców i wdrażania innowacji. 
Dowodem na to jest coroczny wzrost 
liczby nowych przedsiębiorstw, w tym 
dynamicznie rozwijających się start-upów 
technologicznych. Dzięki ogromnemu 
wsparciu przedsiębiorczości, a także 
optymalnemu wykorzystaniu funduszy 
unijnych i innych środków publicznych, 
Małopolska pozytywnie wyróżnia się na tle 
pozostałych województw.

Nowa Strategia Rozwoju Województwa 
„Małopolska 2030” oraz Regionalna Strategia 
Innowacji są atutem dla wszystkich 
oczekujących konkretnych rozwiązań oraz 
kompetentnego wsparcia samorządu 
i instytucji otoczenia biznesu.
Dostęp do wykwalifikowanych kadr 
i nowoczesnej infrastruktury naukowo- 
badawczej, bezpieczeństwo gospodarcze, 
bogata oferta nieruchomości oraz wysoki 
poziom jakości życia tworzą unikalny klimat 
inwestycyjny regionu.

Swój potencjał ekonomiczny Małopolska 
wzmacnia poprzez tworzenie warunków 
rozwoju dla branż priorytetowych regionu, 
takich jak sektor IT i ICT, chemiczny, energii 
zrównoważonej, biotechnologiczny i life 
science, metalowy, elektrotechniczny 
oraz przemysłów kreatywnych. Dzięki 
dynamicznemu postępowi tych specjalizacji 
budujemy swoją przewagę konkurencyjną 
zarówno na rynku krajowym, jak 
i zagranicznym.

Szanowni Państwo! O sile naszego 
regionu stanowi ogromny potencjał 
gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości 
i nowoczesnych technologii, a także 
zaplecze infrastrukturalne. Te wszystkie 
czynniki sprawiają, że region jest miejscem 
atrakcyjnym do inwestowania i rozwoju 
biznesu i coraz częściej właśnie tutaj 
powstaje główna siedziba polskich
i międzynarodowych firm.

Zapraszam do Małopolski!

Witold Kozłowski

Marszałek Województwa Małopolskiego

Odwiedź nas!
www.businessinmalopolska.pl

ICE Kraków 
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Jesteśmy jednym z czołowych 
polskich regionów pod 
względem potencjału 

gospodarczego i atrakcyjności 
inwestycyjnej.
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DLACZEGO  
MAŁOPOLSKA? …ponieważ:  

Mamy dobrą dostępność 
komunikacyjną i lokalizację 

na skrzyżowaniu 
międzynarodowych szlaków 

tranzytowych.

Zapewniamy wsparcie 
publiczne dla inwestorów 

m.in. poprzez Polską Strefę 
Inwestycji oraz liczne 

instytucje wsparcia biznesu.

Jesteśmy jednym 
z najważniejszych BIO-Regionów 

Polski o dużym potencjale rozwoju  
life science i dobrze rozwiniętym 

zapleczu medycznym.

Stolica Małopolski – Kraków – 
to najlepsze europejskie 

miasto dla inwestycji sektora 
BPO&SSC.

Dostarczamy nowoczesną 
infrastrukturę do szkolenia 

personelu i obsługi firm  
z sektora ICT.

Mamy duży potencjał 
do prowadzenia badań 

w technologiach 
energetycznych.

Tworzymy międzynarodowe 
partnerstwa na rzecz wsparcia 

biznesu.

Posiadamy odpowiednie 
wyposażenie infrastrukturalne  

dla branż kreatywnych.

Mamy bardzo dobrze 
rozwiniętą bazę naukową 
i badawczo-rozwojową.

Kapitałem Małopolski jest 
duża liczba absolwentów 
oraz wysoki procent osób 

z wyższym wykształceniem.

Posiadamy szeroką gamę  
nieruchomości.

Posiadamy zasoby naturalne 
i geotermalne.

Zapewniamy wysoką jakość 
życia oraz liczne atrakcje  
turystyczne i kulturalne.

W Małopolsce można znaleźć 
niepowtarzalny klimat, 

niepowtarzalną architekturę 
i wyjątkowych ludzi.

Rozwijamy się, aby
Małopolska była
atrakcyjnym miejscem
do życia, pracy
i spędzania wolnego
czasu. Jesteśmy 
europejskim
regionem wiedzy
i aktywności z silnymi
uniwersalnymi
wartościami, świadomie
czerpiącym ze swojego
dziedzictwa i tradycji
regionalnej. Tworzymy 
przestrzeń oferującą 
szerokie możliwości 
dla rozwoju
ludzi i nowoczesnej
gospodarki opartej 
na innowacjach 
i zrównoważanym 
rozwoju.  

powrót - spis treści 
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6

w centrum Europy  
Jesteśmy

Małopolska 
położona jest 

w południowo-
wschodniej części 

Polski,  
na skrzyżowaniu 
ważnych szlaków 
komunikacyjnych.

Kraków – stolica 
Małopolski – drugie 

co do wielkości 
miasto w Polsce.

Województwo 
małopolskie tworzą 

powiaty oraz

gminy.

22
182

Duży rynek –
  

14 mln
ludzi mieszka 
w promieniu

120  min
 od lotniska 

w Krakowie, co 
stanowi ponad

ludności Polski.

38%

euroregiony, które 
funkcjonują na terenie 

województwa:  
Euroregion Tatry, 

Euroregion Beskidy 
i Euroregion Karpaty.

3
Ponad 

3,4

8,9%

mln mieszkańców, 
co stanowi

ludności Polski –  
4. miejsce w kraju.

15 183 km2

Powierzchnia: 

co stanowi 4,9% 
powierzchni kraju.

Kraków Airport – lotnisko regionalne – 
drugie co do wielkości lotnisko w Polsce, 

które obsługuje ponad 8 mln  
pasażerów rocznie.

Nasza komunikacja

Kraków Airport zapewnia połączenia  
z większością dużych miast Europy Zachodniej 

i Środkowo-Wschodniej. Wydajność hali 
towarowej – blisko 35 ton na dobę.

Katowice Airport zlokalizowane  
w odległości 100 km od Krakowa.

Autostrada A4 łącząca Niemcy i Ukrainę 
(Drezno – Legnica – Wrocław – Opole – Gliwice 

– Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów 
– Przemyśl – przejście graniczne: Korczowa) - 

część międzynarodowej drogi E40.

Północ–południe (droga krajowa klasy 
S nr 7 – łączy aglomerację krakowską 

z trójmiejską, warszawską, kielecką) – część 
międzynarodowej drogi E77.

Drogi krajowe w regionie:  
969 km.

Drogi wojewódzkie w regionie: 
1 410,7 km.

Zapewniamy bezpośrednie połączenia 
kolejowe ze wszystkimi większymi 

miastami w Polsce, a także z Wiedniem, 
Pragą, Berlinem, Dreznem, Frankfurtem 
nad Menem, Bukaresztem, Bratysławą, 

Kijowem, Lwowem, Odessą oraz  
Budapesztem. 7

powrót - spis treści 

Rozwiązania transportowe 
przyjazne środowisku



MARKI  REGIONALNE:  
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Kraków Skawina 

Trzebinia 

Niegardów

Bochnia 

Tarnów Nieciecza 

Nowy Sącz

Nowy Targ

Wadowice

Niepołomice

Myślenice

7R 
Airly
Astor 
Bielenda Kosmetyki 
Naturalne S.A
Comarch
FoodCare
Kraków Airport
Onet Group
Vistula
Wawel
Diskus Polska
Ferro
Farmona
Ryvu Therapeutics
Selvita

Alumetal Group
Badura
Conhpol
Kęty Group
Maspex Group
Ryłko
Orlen Południe

4F
Fideltronik
Tele–Fonika Kable
Wojas

Amplus
Gucio
Oknoplast
Stalprodukt

Dako
Fakro
Konspol
Koral
Newag
Wiśniowski

Bruk-Bet
ELPLC S.A.
Grupa Azoty
Roleski
Zakłady Mechaniczne Tarnów

Aktywność biznesowa
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw –  
blisko 7 tys. zł.

Silna pozycja Małopolski  
w gospodarce kraju.

Podatek dochodowy od osób prawnych –  
CIT 19%.

Małopolska w czołówce regionów 
zdominowanych przez usługi wsparcia 
biznesu i przedsiębiorczości.

Łączna suma wynalazków  zgłoszonych przez 
małopolskie podmioty i instytucje do Urzędu 
Patentowego RP w latach 2014–2020 wyniosła 
2817, co stanowiło 9,7% w skali kraju.

Małopolska należy do czołówki polskich 
regionów pod względem rozwoju 
gospodarczego. PKB regionu wynosi  
8,1% PKB kraju. Małopolska zajmuje 
5. miejsce wśród polskich regionów pod 
względem wkładu do krajowego PKB.

1,47 mln osób aktywnych  
zawodowo.

Ponad 455 tys. podmiotów gospodarczych 
działających w Małopolsce – 4. miejsce 
w Polsce – w tym blisko 4 tys. firm 
eksportujących.

Najważniejsze produkty eksportowe 
Małopolski dotyczą następujących sektorów: 
elektromaszynowego, motoryzacyjnego 
i chemicznego.

Główni partnerzy handlowi Małopolski: 
Niemcy, Czechy, Słowacja, Włochy, Francja 
i Wielka Brytania. Eksport towarów i usług z Małopolski wynosi 

ponad 10 mld EUR – 6. pozycja w Polsce.
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małe
2,4%

średnie
0,7%

duże
0,2%

mikro
96,7%

Mikroprzedsiębiorstwo - Zatrudnia mniej niż 10 pracowników

Małe przedsiębiorstwo - Zatrudnia mniej niż 50 pracowników

Średnie przedsiębiorstwo - Zatrudnia mniej niż 250 pracowników

Duże przedsiębiorstwo - Zatrudnia 250 pracowników lub więcej

Udział przedsiębiorstw w Małopolsce ze względu na ich wielkość 

powrót - spis treści 
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SPECJALIŚCI  
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE  
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Studencia uczelni według grup kierunków 
studiówb w roku akademickim 2020/2021

35 tys.

a - Łącznie ze studentami cudzoziemcami  
b - Zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji ISCED-F 2013

Kobiety
Mężczyźni

Ogółem
• Małopolska ma znaczący potencjał 

w zakresie badań naukowych 
i szkolnictwa wyższego – Kraków jest 
drugim co do wielkości ośrodkiem 
badawczo-rozwojowym w Polsce.

• 26 uczelni wyższych, w tym 
Uniwersytet Jagielloński (najstarsza 
uczelnia w Polsce, założony w 1364 r.), 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Politechnika Krakowska i Uniwersytet 
Pedagogiczny w Krakowie.

• Ponad 144 tys. studentów i ponad  
37 tys. absolwentów.

• Nakłady finansowe na B+R plasują 
region na 2. miejscu w kraju.

• 45 ośrodków wsparcia innowacji 
i przedsiębiorczości – 5. miejsce 
w kraju.

powrót - spis treści 

Kampus 600-lecia Odnowienia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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powrót - spis treści 
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Małopolskie  
Inteligentne Specjalizacje  

• Wyznaczają strategiczne kierunki rozwoju 
regionu. 

• Wykorzystują unikalne zasoby regionu, 
łącząc ze sobą różne branże. 

• Mają największy udział w tworzeniu PKB 
w regionie i dają najwięcej miejsc pracy.

• Pozwalają przedsiębiorstwom na dostęp 
do dodatkowych źródeł finansowania.   

• W obrębie specjalizacji kumulowane są 
środki finansowe przeznaczone na badania 
i innowacje.

Energia  
odnawialna

ICT

Chemia

Produkcja  
metali i wyrobów 
metalowych

Elektrotechnika 
i przemysł 
maszynowyPrzemysły 

kreatywne 
i czasu 
wolnego

Life science – 
Nauki o życiu

Life science –  
Nauki o życiu 

Klaster LifeScience oraz Jagiellońskie 
Centrum Innowacji wśród instytucji 
otoczenia biznesu, które swoją ofertę 
kierują do graczy reprezentujących sektor 
LifeScience.

11
małopolskich 

ośrodków naukowych 
związanych z naukami 

przyrodniczymi.

15 000 
podmiotów 

działających 
w przemyśle.

W Małopolsce znajduje się 
107 akredytowanych w PCA laboratoriów 
badawczych, co jest piątym wynikiem 
w kraju. Małopolskie podmioty 
zaangażowane są w 40 z 70 przedsięwzięć 
uwzględnionych na Polskiej Mapie 
Infrastruktury Badawczej.

Firmy biotechnologiczne – Selvita, Teva 
Operations Poland, Ryvu Therapeutics, 
BioCentrum, Bielenda Natural Cosmetics, 
Farmona, Laboratorium Farmaceutyczne 
COEL, Amara, LuxMed, Inovamed.

W celu komercjalizacji wyników prac 
naukowo–badawczych prowadzonych 
w instytucjach naukowych i jednostkach 
badawczo–rozwojowych oraz w zakresie 
wspierania innowacji i kooperacji 
z przemysłem, zwłaszcza w branży medycznej 
i farmaceutycznej, w Małopolsce powstało 
Centrum Transferu Technologii Medycznych 
Park Technologiczny Sp. z o.o. (CTTMPT).

13

Małopolskie Centrum Biotechnologii 
koordynuje współpracę pomiędzy 
nauką a biznesem oraz badania 
naukowe w obszarach biotechnologii, 
bezpieczeństwa żywności, nutrigenomiki 
i innych pokrewnych dziedzin.

Ponad

Fabryka Mebli Ryś Intermag
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Energia    odnawialna

15

Województwo małopolskie  
oferuje wsparcie finansowe 

z funduszy europejskich.

Realizacja projektu 
pilotażowego HYDROGEN 

w ramach Inicjatywy 
Awangarda. 

 Blisko 500 podmiotów działających 
w obszarze zrównoważonej 

energii, z czego aż ponad 59% 
zlokalizowanych jest w Krakowie.

Instytucje otoczenia biznesu oferujące wsparcie 
podmiotom działającym w sektorze: Klaster 

Technologii Informacyjnych w Budownictwie 
BIMklaster, South Poland Cleantech Cluster, 
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Katedra Zrównoważonego Rozwoju 
Energetyki Akademii Górniczo-

Hutniczej oraz Instytut Gospodarki 
Mineralnej i Energetycznej PAN – 

wiodące ośrodki badawcze w branży.

powrót - spis treści 



• Dzięki wysokim kwalifikacjom 
pracowników i stosunkowo 

konkurencyjnym pensjom Kraków daje 
zagranicznym firmom ogromny potencjał 

do szybkiej rozbudowy zespołów IT.

• Największa w tej części Europy konferencja 
poświęcona branży gier video, Digital Dragons, 

organizowana jest w Krakowie i co roku odwiedza 
ją blisko 2 tys. osób.

• Centra usług biznesowych działające  
w Małopolsce – Comarch, Cisco, Google, Shell, 

Capgemini, UBS, HSBC, Sabre, Luxoft, Electrolux, 
Philip Morris International, Hitachi Data Systems, 
IBM BTO, State Street, Lufthansa Global Business 

Services oraz Delphi.

• Ponad 14 000 podmiotów działających w sektorze 
technologii informatycznych i komunikacyjnych, w tym 

multimedialnych, m.in. Epam System, Motorola Solutions, 
Itekna, Dream Lab.

•  3 krajowe uczelnie prowadzące badania związane 
z sektorem ICT – Akademia Górniczo-Hutnicza, 

Politechnika Krakowska i Uniwersytet Jagielloński.

•  38 instytucji otoczenia biznesu oferujących swoje usługi 
podmiotom działającym w branży ICT, m.in.: Krakowski 

Park Technologiczny Sp. z o.o., Akademickie Centrum 
Komputerowe CYFRONET AGH, Klaster IoT  

– Klaster Internetu Przedmiotów. 

• Kraków znalazł się na liście  9 najatrakcyjniejszych 
miast na świecie i zajął pierwsze miejsce wśród 

europejskich aglomeracji pod względem inwestycji 
w sektorze BPO&SSC  

– TOP 100 Outsourcing Destinations Ranking.

• W rankingu Tholons Global Innovation Index 2021 Kraków 
wzmocnił swoją pozycję w zestawieniu TOP 100 Super 

Cities, zajmując 20. lokatę.

 Technologie 
informacyjne 

i komunikacyjne (ICT)

14 000 1
podmiotów 

działających 
w sektorze 
technologii 

informatycznych 
i komunikacyjnych.

Ponad

miejsce Krakowa 
wśród europejskich 

aglomeracji pod 
względem inwestycji 
w sektorze BPO&SSC. 

Chemia 

Przemysł chemiczny to ważna gałąź gospodarki 

w Małopolsce – ponad 2 300 podmiotów 
działających w branży chemicznej.

2 300 14
podmiotów 

działających 
w branży 

chemicznej.

jednostek 
naukowych 
związanych 

z chemią. 

14 jednostek naukowych związanych z chemią, 
m.in. Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Rolniczy, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
a także Instytut Nafty i Gazu.

Wśród instytucji otoczenia biznesu oferujących usługi bezpośrednio 
dla podmiotów zajmujących się chemią wymienić można Tarnowski 
Klaster Przemysłowy, Polski Klaster Technologii Kompozytowych 
oraz Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu 
Naftowego i Gazowniczego, Instytut Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. 
 

Największe regionalne firmy z branży chemicznej: Grupa Azoty, 
Synthos, Krakchemia, Zakłady Chemiczne Alventa, Rafineria Trzebinia 
i Novatek Polska.

Ponad

powrót - spis treści 

Nowoczesna 
diagnostyka i terapia
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Produkcja metali  
i wyrobów metalowych 

Branża ma duży wpływ na eksport Małopolski – 
metale szlachetne, nieszlachetne oraz ich wyroby 
należą do najważniejszych towarów eksportowych.

Udział eksportu Małopolski w sektorze metali 
nieszlachetnych i ich wyrobów wynosi 18,1%.

Ponad 2 300 podmiotów gospodarczych 
działających w branży, w tym: Alumetal S.A.,  
Tele-Fonika Kable S.A., Grupa Kęty S.A., 
Stalprodukt S.A. oraz ArcelorMittal Poland S.A.

8 ośrodków naukowo-badawczych związanych 
z produkcją metali i wyrobów metalowych 
oraz wytwarzaniem wyrobów z surowców 
niemetalicznych, w tym Stowarzyszenie 
Odlewników Polskich, INNOAGH, INTECH PK, Akademia 
Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska.

17 instytucji otoczenia biznesu działających 
w branży, w tym m.in. Instytut Odlewnictwa 
w Krakowie, Łukasiewicz – Krakowski Instytut 
Technologiczny.

8 17
ośrodków naukowo-

badawczych 
związanych 
z produkcją 

metali i wyrobów 
metalowych. 

instytucji 
otoczenia biznesu 

działających 
w branży.

Produkty tej branży pozostają 
filarami małopolskiego eksportu.

Blisko 5 000 podmiotów 
gospodarczych działających w sektorze.

7 ośrodków naukowo-badawczych 
oferujących swoje usługi dla 

przedsiębiorców działających w branży 
m.in. – Politechnika Krakowska, 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Akademia 
Rolnicza, Instytut Gospodarki Surowcami 

Mineralnymi i Energią PAN oraz Zakłady 
Mechaniczne „Tarnów” SA.

Udział eksportu Małopolski w sektorze 

wynosi 4,7%.

Elektrotechnika  
i przemysł  

maszynowy

powrót - spis treści 

Protech

EPS System
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Przemysły kreatywne  
i czasu wolnego

• Małopolska dysponuje ogromnym potencjałem, 
jeżeli chodzi o zasoby dziedzictwa kulturowego, 
które stanowią o wyjątkowości i atrakcyjności 
regionu, sprawiając, że zajmuje on szczególne 
miejsce na mapie kulturalnej kraju.

•  14 małopolskich zabytków wpisanych jest 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

• Kraków – Europejska Stolica Kultury i Miasto 
Literatury UNESCO.

• Kraków nocą – Noc Naukowców,  
Noc Muzeów, Noc Jazzu, Noc Poezji,  
Noc Muzyki.

• Kraków – miasto festiwali – Festiwal Conrada, 
Festiwal Kultury Żydowskiej, Festiwal Muzyki 
Filmowej.

• Filmowy Kraków – Krakowski Festiwal Filmowy – 
jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych 
w Europie, OffCamera, Festiwal Filmu Niemego.

• Kraków – miasto kreatywne – liczne wystawy 
i galerie sztuki, m.in. MOCAK, Cricoteka, Małopolski 
Ogród Sztuki.

• Ponad 54 000 podmiotów gospodarczych 
działających w branży kreatywnej i rekreacyjnej.

• Województwo małopolskie zajmuje 2 miejsce 
w Polsce, po województwie mazowieckim, 
pod względem liczby instytucji działających 
w obszarze kultury.

•  24 jednostki naukowo-badawcze związane 
z sektorem.

• Łączna suma wzorów użytkowych  zgłoszonych 
przez małopolskie podmioty i instytucje do 
Urzędu Patentowego RP w latach 2014–2020 

wyniosła 698, co stanowiło 10,7% 
w skali kraju. Co dziesiąty wzór użytkowy, 
zgłoszony w Polsce w latach 2014–2020, 
pochodził z województwa małopolskiego.

•  27 instytucji otoczenia biznesu udzielających 
wsparcia przedsiębiorcom działającym w branży: 
Krakowski Klaster Filmowy, Krakowski Klaster 
Gastronomiczny

• Kraków jako jedyne  polskie miasto znalazł 
się wśród najpopularniejszych europejskich 
kierunków podróży według rankingu Trevellers’ 
Choice 2022 organizowanych przez jeden 
z największych serwisów turystycznych 
TripAdvisor. 

• Małopolskie Centrum Kreatywności i Designu 
oraz Fundacja Forum służą budowaniu 
ekosystemu innowacji w Małopolsce za pomocą 
narzędzi projektowych. Odpowiadają również za 
promocję kultury jako katalizatora kreatywności, 
a także koordynują wszelkie inicjatywy mające 
na celu rozwój sektora designu jako efektywnego 
narzędzia innowacji.

• W Małopolsce znalazło się aż 5 z 15 
Złotych Pinezek przyznanych Polsce, którymi 
wyróżniane są najlepsze atrakcje na mapach 
Google.

24 10 14
jednostki 
naukowo-
badawcze 
związane 

z sektorem. 

miejsce Krakowa 
w rankingu 
światowych 
destynacji 

turystycznych.

małopolskich zabytków 
wpisanych jest na 
Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO.

Dolina Pięciu 
Stawów Polskich
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• Małopolska od lat plasuje się 
w czołówce ogólnopolskich 

rankingów oceniających atrakcyjność 
inwestycyjną danego obszaru.

• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 
zrealizowane w regionie w latach 
1989–2016 przekroczyły 23,2 mld 

USD. W 2017 roku inwestycje 
zagraniczne osiągnęły wartość 

1 343,3 mln USD.

• 20. miejsce na świecie dla 
Krakowa wśród miast najbardziej 

atrakcyjnych dla międzynarodowych 
usług biznesowych w prestiżowym 

rankingu Tholons Services 
Globalization City Index 2021.

• Na terenie województwa  
Małopolskiego występują złoża 

kopalin, które zaliczyć można do 
pięciu zasadniczych grup. Są to: 
surowce energetyczne, surowce 

chemiczne wraz z solankami 
jodowo-bromowymi, rudy metali 

nieżelaznych, surowce skalne, wody 
lecznicze, termalne i solanki.

• Korzystne położenie Małopolski sprawia, 
że jest to region o dużym potencjale 

magazynowym. W Krakowie i okolicach 
znajduje się 17 parków magazynowych. 

Na koniec 2021 r. całkowite zasoby 
powierzchni magazynowej na 

krakowskim rynku wyniosły ponad 
689 tys. m2  –  10. miejsce w skali kraju.

• Kraków zajmuje drugie miejsce 
w rankingu Forbesa w kategorii 

„Miasto Przyjazne Biznesowi”.

• Kraków zajmuje drugie miejsce po 
Warszawie – stolicy Polski – jako 

największy rynek biurowy w kraju 
– łączna powierzchnia nowoczesnej 

przestrzeni biurowej w Krakowie 
sięga 1,66 mln m2.

• W rankingu European Cities  and 
Regions of the Future 2022/2023,  

Kraków zajął pierwsze miejsce 
w kategorii dużych miast za 

przyjazność dla biznesu oraz drugie 
w kategorii  kapitał ludzki i styl 

życia, przygotowywanym przez 
prestiżowe wydawnictwo  

– fDi Magazine.

• Każdego roku liczba nowych 
przedsiębiorców w województwie 

rośnie o około 10 tys. Wśród 
nich znajdziemy dynamicznie 

rozwijające się start-upy 
technologiczne. Globalne 

korporacje, które zainwestowały 
w Małopolsce, to m.in. Google, 

Cisco, Motorola, Shell, Rolls 
Royce, Philip Morris, Lufthansa, 

Delphi, R.R. Donnelley, Coca–Cola, 
Heineken, MAN Trucks.

23,2 10 000
mld USD, tyle wyniosły 

bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne zrealizowane 

w regionie w latach 1989–2016.

liczba nowych 
przedsiębiorstw 

każdego roku.
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Atrakcyjność     inwestycyjna 

689 000 m2

całkowite zasoby 
powierzchni 

magazynowej na 
krakowskim rynku.

powrót - spis treści 

Amplus
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Polska Strefa  
Inwestycji 

Polska Strefa Inwestycji (PSI) to rządowy 
program wsparcia umożliwiający uzyskanie 
zwolnień podatkowych przez firmy 
podejmujące nowe inwestycje. Na terenie 
województwa małopolskiego oraz 
powiatu jędrzejowskiego (województwo 
świętokrzyskie) operatorem programu PSI 
jest Krakowski Park Technologiczny. Pomoc 
uzyskać można bez względu na formę 
prowadzonej działalności gospodarczej, 
wielkość firmy, kraj pochodzenia kapitału. 
O wsparcie ubiegać mogą się 
przedsiębiorcy, którzy chcą:
• utworzyć nowy zakład
• zwiększyć zdolność produkcyjną 

swojego zakładu
• wprowadzić nowe produkty
• zmienić proces produkcyjny

więcej: www.kpt.krakow.pl 

Strefy Aktywności  
Gospodarczej

Strefy Aktywności Gospodarczej 
(SAG) to wydzielone i kompleksowo 
przygotowane pod inwestycje obszary, 
odpowiadające zapotrzebowaniu 
potencjalnych inwestorów, tworzone 
najczęściej przez samorządy lokalne.

Korzyści z inwestowania w Strefach 
Aktywności Gospodarczej:
• dobrze przygotowane tereny 

inwestycyjne z pełną i nowoczesną 
infrastrukturą umożliwiającą start

• biznes zgodny z odpowiednim  
planem rozwoju

• wydzielone działki gruntu o powierzchni 
zoptymalizowanej pod budowę 
zakładów przemysłowych

• wsparcie samorządów lokalnych 
w realizacji inwestycji (wyznaczeni 
opiekunowie, zespoły wsparcia 
inwestora)

• pomoc publiczna w postaci zwolnienia 
z podatku od nieruchomości

Interaktywna mapa terenów 
inwestycyjnych w Małopolsce:
www.businessinmalopolska.pl

Książ Wielki 
Wolbrom 

Olkusz
BukownoChrzanów
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Libiąż

Krzeszowice
Zabierzów
Wielka Wieś

LOTNISKO 
KATOWICE-
PYRZOWICE

LOTNISKO
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KRAKÓW
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Andrychów

Dobczyce
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Tarnowska
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Dobczycka Strefa 
Inwestycyjna

Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego
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Centrum Business 
in Małopolska

Aby ujednolicić działania w zakresie 
promocji gospodarczej i standaryzacji 
obsługi inwestorów oraz aby wesprzeć 
małopolskich przedsiębiorców w eksporcie, 
w 2009 roku powołano Centrum Business 
in Małopolska.

Instytucje partnerskie działające w ramach 
tej unikalnej w skali kraju inicjatywy: 
Województwo Małopolskie, Małopolska 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
oraz Krakowski Park Technologiczny 
sp. z o.o. realizują zadania mające 
na celu pozyskiwanie nowych inwestycji 
zagranicznych oraz wspieranie ekspansji 
małopolskich przedsiębiorstw  
na rynki zagraniczne.

Do najważniejszych zadań Centrum 
Business in Małopolska należą:
• prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych 

w Małopolsce
• rozwój ofert inwestycyjnych
• umożliwienie kontaktu Małopolski 

z firmami zagranicznymi

• rozwój i dystrybucja informacji 
o gospodarce regionu

• międzynarodowa promocja potencjału 
gospodarczego Małopolski

• marketing terytorialny
• współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego, instytucjami otoczenia 
biznesu oraz sektorem naukowym 
na rzecz rozwoju gospodarczego 
Małopolski

• promocja innowacyjnych inwestycji

Centrum Business in Małopolska przygotowuje 
również bieżące analizy regionalnego rynku 
pracy, rynku nieruchomości, sektora BPO 
i nowoczesnych technologii oraz branży 
badawczo-rozwojowej. Centrum jest 
partnerem regionalnym Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 
korzystając z międzynarodowej sieci 
kontaktów instytucjonalnych i partnerów 
biznesowych.

2009
rok powstania 

Centrum Business 
in Małopolska.

powrót - spis treści 

Krakowski Park 
Technologiczny
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Małopolska to jeden z najciekawszych 
regionów w Polsce, oferujący 
szeroką gamę atrakcji kulturalnych 
i turystycznych.

Wysoka jakość życia

Kraków jest jednym ze słynnych miast 
historycznych, odwiedzanym corocznie 
przez ponad 14 mln osób, a liczba ta z roku 
na rok rośnie.

Małopolska to region o największej liczbie 
zabytków w Polsce, kolebka polskiej kultury 
i cenionych tradycji.

Życie kulturalne regionu toczy się wśród 
wielu dawnych klasztorów, kościołów, 
muzeów, zespołów dworskich, pałaców, 
ogrodów, miasteczek z charakterystycznymi 
budynkami i zabytkami sztuki ludowej.

Ponad połowa obszaru Małopolski została uznana za 
obszar ochrony przyrody – 6 parków narodowych, 
11 parków krajobrazowych, 10 obszarów 
chronionego krajobrazu i 85 rezerwatów przyrody.  
Dwa obszary – Babia Góra i Tatrzański Park 
Narodowy – to rezerwaty biosfery UNESCO.  
To wyjątkowe miejsca na świecie, 
o niepowtarzalnym pięknie przyrodniczym.

Małopolska to także region górzysty: Tatry 
ze stolicą w Zakopanem, Gorce, Beskidy 
i wapienne pasmo Pienin z ich główną atrakcją 
turystyczną – spływem Dunajcem.

W Małopolsce aktualnie dostępne  jest prawie 
900 km infrastruktury rowerowej o bardzo 
dobrym standardzie, którą tworzą głównie 
trasy VeloMałopolska oraz trasy takie jak: polski 
odcinek Szlaku Wokół Tatr, Trasa wokół Jeziora 
Czorsztyńskiego czy VeloKrynica.



• Centrum Business in Małopolska
ul. Podole 60, 30-394 Kraków

contact@businessinmalopolska.pl 
www.businessinmalopolska.pl 

• Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, Departament Nadzoru 

Właścicielskiego i Gospodarki 
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

tel.+48 12 63 03 444
www.malopolska.pl

Biznes robimy razem!

• Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA: www.marr.pl 
• Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA: www.armz.pl 
• Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego SA: www.sarr.com.pl 
• Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA: www.tarr.tarnow.pl 
• Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości: www.tarnow.pl 
• Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.: www.kpt.krakow.pl 
• Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie: www.iph.krakow.pl 
• Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowie: www.chamber-tarnow.com.pl 
• Chrzanowska Izba Gospodarcza: www.chrzanowskaizba.pl 
• Jurajska Izba Gospodarcza: www.jig.krakow.pl 
• Sądecka Izba Gospodarcza: www.sig.org.pl 

Zdjęcia z katalogu gospodarczego 
pochodzą z Archiwum UMWM.

Wydawca: Departament Nadzoru 
Właścicielskiego i Gospodarki, 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego.  
Rok wydania 2022.
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Comarch S.A.
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