MATERIAŁ DOT. REJESTRACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
W BAZIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEZ PODMIOTY, KTÓRE ROZPOCZĘŁY REALIZACJĘ PROJEKTU
PRZED PODPISANIEM UMOWY/DECYZJI/POROZUMIENIA
NUMERY NABORÓW W POPT, które należy wybrać przy tworzenia ogłoszenia o zamówieniu:
•
•
•
•

Na

dla działania 1.2 - POPT.01.02.00-IZ.00-00-001/15
dla działania 2.1 – POPT.02.01.00-IZ.00-00-001/15
dla działania 3.1 - POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15
dla działania 4.1 - POPT.04.01.00-IZ.00-00-001/15

stronie

głównej

Bazy

konkurencyjności

(link

do

strony:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ ) wybierz funkcję Dodaj ogłoszenie.

Wybierz
funkcję „Dodaj
ogłoszenie”

Po wyborze funkcji Dodaj ogłoszenie zostaniesz przekierowany na stronę logowania do systemu.
Wybierz ikonę Zarejestruj się.

Wybierz funkcję „Zarejestruj
się”

Po wyborze ikony Zarejestruj się zostaniesz przeniesiony na stronę, w której należy wskazać czy
jesteś beneficjentem (masz podpisaną umowę/decyzję o dofinansowaniu, w ramach której chcesz
zamieścić ogłoszenie o zamówieniu) czy wnioskodawcą (ponosisz wydatki przed podpisaniem
umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowaniu i chcesz zamieścić ogłoszenie o zamówieniu). Wskaż
ikonę Jestem Wnioskodawcą jeśli nie masz podpisanej umowy, a chcesz utworzyć informację o
zamówieniu.

Wybierz pozycję „Jestem
Wnioskodawcą”

Po wybraniu funkcji Jestem Wnioskodawcą aplikacja zaprezentuje formularz rejestracyjny. Uzupełnij
wymagalne (obowiązkowe) dane, zaznacz checkboxy dotyczące zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz akceptacji i zapoznania się z regulaminem korzystania z Bazy Konkurencyjności.
Uwaga: w celu ochrony strony internetowej przed atakami hakerskimi jest konieczne wprowadzenie
wyniku dla działania matematycznego wyświetlającego się na dole formularza. Po uzupełniu danych
wybierz funkcję Zarejestruj się.

Najpierw uzupełnij dane

Po wprowadzaniu informacji o
nowotworzonym użytkowniku wybierz
„Zarejestruj się”

Po wprowadzeniu właściwych danych na stronie internetowej wyświetli się komunikat
potwierdzający prawidłowe utworzenie konta oraz wysłanie na adres e-mail użytkownika tworzącego
konto linku aktywacyjnego z prośbą o jego wybranie w celu aktywacji konta.

Treść wiadomości z Bazy Konkurencyjności:

Wybierz link aktywacyjny w
celu aktywacji konta

Uwaga: link aktywacyjny działa przez 48 godzin.
Po wskazaniu linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości zostaniesz przekierowany na formularz
logowania, w którym musisz wprowadzić adres e-mail na który zarejestrowałeś konto oraz ustanowić
hasło i je powtórzyć. Po wprowadzeniu danych wybierz funkcję Zaloguj.
Uwaga: hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielką literę, małą literę, liczbę
oraz znak specjalny z wykluczeniem znaku podkreślenia); w celu ochrony strony internetowej przed
atakami hakerskimi jest konieczne wprowadzenie wyniku dla działania matematycznego
wyświetlającego się na dole formularza.

Wprowadź adres e-mail, który wskazałeś
przy rejestracji
Ustaw hasło, które powinno zawierać
co najmniej 8 znaków, wielką literę,
małą literę, liczbę oraz znak specjalny
z wykluczeniem znaku podkreślenia.
Po wprowadzaniu danych
do logowania wybierz
„Zaloguj”

Po wprowadzeniu poprawnych danych i wyborze funkcji Zaloguj na stronie internetowej pojawi się
informacja o zakończeniu rejestracji konta w Bazie konkurencyjności. Na adres e-mail otrzymasz
wiadomość o poprawnym założeniu konta.

Treść wiadomości z Bazy Konkurencyjności:

Po zalogowaniu się do aplikacji i wyborze funkcji Dodaj ogłoszenie pojawią się dwa możliwe warianty
rejestracji ogłoszenia o zamówieniu Chcę dodać ogłoszenie – jestem Beneficjentem (dedykowane
osobom, które podpisały umowy/decyzje o dofinansowaniu) oraz Chcę dodać ogłoszenie – Jestem
Wnioskodawcą (dla osób, które jeszcze nie podpisały umowy/decyzji o dofinansowaniu). Wskaż
pozycję Chcę dodać ogłoszenie – Jestem Wnioskodawcą.

Po wyborze funkcji Chcę dodać ogłoszenie – Jestem Wnioskodawcą aplikacja zaprezentuje formularz
rejestracji danych o ogłoszeniu podzielony na pięć bloków. Po uzupełnieniu danych możesz
skorzystać z funkcji Zapisz (ogłoszenie zostanie zapisane, ale nie opublikowane) lub wskazać funkcję
Publikuj (ogłoszenie będzie zamieszczone w bazie ogłoszeń i będzie dostępne potencjalnym
oferentom).

NUMERY NABORÓW W POPT
dla działania 1.2 - POPT.01.02.00-IZ.00-00-001/15
dla działania 2.1 – POPT.02.01.00-IZ.00-00-001/15
dla działania 3.1 - POPT.03.01.00-IZ.00-00-001/15
dla działania 4.1 - POPT.04.01.00-IZ.00-00-001/15

