
Departament Funduszy Europejskich

DFE-WN.322.8.4.2021 JK  

1583991.5224924.4177465

W arszawa, dnia 06-05-2021 r.

Pan
Maciej Chorowski 
Prezes Zarządu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
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Pani
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Zastępca Dyrektora 
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Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu w potencjalnych projektach perspektywy finansowej 2021-2027, 
do czasu uruchomienia pierwszych naborów.

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa z 16 kwietnia 2021 r. (znak: DKF- 
IV.6517.14.2021.PW -  pismo przekazuję w załączeniu) uprzejmie informuję, że istnieje możliwość 
zamieszczania w Bazie Konkurencyjności ogłoszeń o zamówieniu przez podmioty, które mogą 
być w przyszłości zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 
2021-2027 (potencjalni beneficjenci). Do czasu uruchomienia pierwszych naborów kolejnej 
perspektywy, ogłoszenia te można zamieszczać pod specjalnie do tego dedykowanym, jednym 
wspólnym numerem naboru: POPT.21.27.00-IZ.00-00-001/21. Tytuł naboru, w części nadawanej przez 
ogłoszeniodawcę, również powinien zawierać odniesienie do perspektywy finansowej 2021-2027.

W zakresie zasad, jakimi powinni kierować się ogłoszeniodawcy realizując zamówienia tego rodzaju, 
rekomenduje się, aby do czasu wejścia w życie właściwych wytycznych stosować rozwiązania 
wynikające z obecnie obowiązujących regulacji.

Opisane powyżej podejście nic jest obowiązkowe, natomiast stanowi odpowiedź na sygnalizowane 
oczekiwania ze strony tych potencjalnych wnioskodawców perspektywy 2021-2027, którzy w ten 
sposób chcieliby sobie zapewnić większe bezpieczeństwo audytowe w przypadku objęcia 
dofinansowaniem projektów, których realizację rozpoczynają już teraz.

W przypadku wątpliwości natury technicznej w tym zakresie, istnieje możliwość kontaktu z zespołem 
wsparcia technicznego Bazy Konkurencyjności. Aktualne dane konzaktowe -  numery telefoniczne 
i adresy e-mailowe - znajdują się na stronie głównej Bazy Konkurencyjności: 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Uprzejmie proszę o udzielanie powyższych informacji zainteresowanym, potencjalnym 
wnioskodawcom i beneficjentom perspektywy finansowej 2021-2027.

Z poważaniem

Piotr Bogusz 
Zastępca Dyrektora 
Departament Funduszy Europejskich 
/ -  podpisany cyfrowo/

Załącznik:

Wymieniony w treści pisma.
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