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1. Regulamin rekrutacji na Mazowieckie Dni Partnerstwa, zwane dalej MDP, organizowane 
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa zasady naboru uczestników wydarzenia. 
2. MDP odbywa się w czasie i miejscu określonym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów 
Unijnych, zwaną dalej Organizatorem, według informacji zamieszczonej na stronie internetowej 
www.funduszedlamazowsza.eu. 
3. Udział w MDP jest dobrowolny i bezpłatny. 
4. Uczestnikami MDP mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne, 
zarówno z sektora �nansów publicznych, jak i z sektora prywatnego oraz osoby �zyczne, 
zwani dalej „Bene�cjentami”, z wyłączeniem osób nieprowadzących działalności gospodarczej. 
5. Rekrutację na MDP prowadzi Organizator. Rekrutacja rozpoczyna się z chwilą umieszczenia na stronie 
internetowej www.funduszedlamazowsza.eu informacji o rekrutacji. 
6. Informacja, o której mowa w punkcie 5. zawiera w szczególności: nazwę i program wydarzenia 
oraz formularz zgłoszeniowy. 
7. Organizator przyjmuje zgłoszenia uczestników w postaci poprawnie wypełnionego formularza 
zgłoszeniowego (wszystkie rubryki) wyłącznie drogą elektroniczną. 
8. W przypadku dużego zainteresowania udziałem w MDP Organizator zastrzega sobie prawo 
do zakwali�kowania tylko jednej osoby reprezentującej dany podmiot.  
9. Po otrzymaniu drogą elektroniczną poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, 
Organizator wpisuje zgłoszoną osobę na listę uczestników MDP i nie później niż 5 dni roboczych 
od przyjęcia zgłoszenia wysyła na wskazany adres e-mailowy potwierdzenie zakwali�kowania osoby 
do udziału w MDP. 
10. Rezygnacje z udziału w MDP  należy złożyć na adres email: projekty_partnerskie@mazowia.eu, 
najpóźniej do dnia 14 września 2016r, do godz. 12:00. 
11. Liczba miejsc jest ograniczona. Liczbę tę ustala Organizator. O zakwali�kowaniu do udziału w MDP 
decyduje Organizator. 
12. Od decyzji Organizatora w sprawach kwali�kowania uczestników na MDP nie przysługują 
żadne środki odwoławcze. 
13. Zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzone zgodnie z procedurą zatwierdzania. 
14. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony w trybie przewidzianym stosownymi przepisami i 
obowiązuje od dnia 02.09.2016 roku. 
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