Otwarty Mazowsze – zgłoszenie rekrutacyjne
Informacja o wymaganiach formalnych dla przedsiębiorstw zainteresowanych partycypowaniem
w Projekcie „Nowoczesne Zarządzanie MŚP – szkolenia dla małych i średnich firm z województwa
mazowieckiego”.
1. Projekt adresowany jest do firm sektora MSP z województwa mazowieckiego. Przy czym:
a. Małe przedsiębiorstwo to takie, w którym zatrudnionych jest mniej niż 50 osób i roczny
obrót lub całkowity bilans roczny wynosi do 10 mln euro.
b. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia do 250 osób i roczny obrót do 50 mln euro lub
całkowity bilans roczny wynosi do 43 mln euro.
Szczegółowe informacje odnośnie kwalifikowania firm do MSP znajdują się na
internetowej
www.parp.gov.pl/index/index/72.
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przedsiębiorstwa jest konieczne, ze względu na różnicę wysokości wymaganego
własnego do szkolenia. Oświadczenie o kwalifikowalności do MSP będzie złożone
umową z Nowymi Motywacjami na realizację szkolenia.
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2. Kryteria wyboru firm, w przypadku zgłoszenia się większej liczby firm zainteresowanych
szkoleniami niż zakłada to Projekt:
a. terminowe dostarczenie kompletu poprawnie wypełnionej dokumentacji,
b. nie realizowanie szkoleń dla kadry menedżerskiej w ostatnich dwóch latach,
c. fakt rozbudowywania przez firmę struktur menedżerskich,
d. w pozostałym zakresie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia będą
rozpatrywane w trybie miesięcznym.
3. Siedziba główna, filia lub oddział firmy uczestniczącej w projekcie musi znajdować się na
terenie województwa mazowieckiego, a uczestnicy szkoleń muszą być jej pracownikami.
4. Do uczestnictwa przedsiębiorstwa w szkoleniu konieczne jest zawarcie umowy oraz złożenie
prawidłowo wypełnionych wymaganych załączników. Maksymalna liczba uczestników
szkolenia wynosi 15 osób.
5. Koszty szkolenia dla firmy, zakładając 12 uczestników, wynoszą odpowiednio:
• małe przedsiębiorstwo 5436,00 złotych,
• średnie przedsiębiorstwo 8154,00 złotych.
Kwoty te są niezależne od liczby uczestników i obejmują całość, tj.: bloki szkoleniowe, każdy
złożony z jednego noclegu w hotelu pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia,
dwudniowego wyżywienia uczestników (obiad, kolacja w pierwszym dniu, śniadanie i obiad w
drugim dniu szkolenia, przerwy kawowe), wynajęcia sali szkoleniowej na dwa dni, materiały
szkoleniowe, certyfikaty dla uczestników, wynagrodzenie trenera, obsługę logistyczną
szkolenia. W cenę nie jest wliczony dojazd uczestników na miejsce szkolenia. Za
niewykorzystane świadczenia nie będą zwracane firmom żadne środki.
6. Miejsce odbywania się szkolenia wybierane będzie wspólnie przez Nowe Motywacje oraz
osobę kontaktową po stronie klienta.
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