FAQ
Niniejsze opracowanie powstało w wyniku najczęściej zgłaszanych pytań, które wpłynęły do nas na
adres Wielkiego Wyzwania. Zapraszamy do zapoznania się z nimi, ale jeśli nie znaleźliście Państwo
odpowiedzi na Wasze pytanie – serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres:
wielkiewyzwanie@ncbr.gov.pl

1. Kiedy i gdzie odbędzie się Konferencja Otwarcia Wielkiego Wyzwania?
Konferencja Otwarcia odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w Warszawie w hotelu Marriott.
Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny zostanie udostępniony wkrótce
na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl.
2. Co zrobić, by wziąć udział w Konferencji Otwarcia Wielkiego Wyzwania?
Konferencja Otwarcia Wielkiego Wyzwania będzie otwarta dla każdego chętnego. Wystarczy
wypełnić formularz rejestracyjny, otrzymać od nas potwierdzenie udziału i przyjechać do
Warszawy w określonym czasie i miejscu. Uwaga – mamy ograniczoną liczbę miejsc, więc nie
zostawiajcie rejestracji na ostatnią chwilę!
3. Kiedy będą dostępne informacje na temat zasad Wielkiego Wyzwania?
Szczegółowe informacje na temat zasad Wielkiego Wyzwania zostaną ujęte w Podręczniku
uczestnika, który zostanie opublikowany na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl na początku
grudnia 2019 r. O zasadach Wyzwania opowiemy również w trakcie Konferencji Otwarcia,
podczas której będzie można nam również zadawać pytania i zgłaszać wątpliwości. Chcemy
poznać opinie uczestników odnośnie zasad, dlatego począwszy od grudnia będą prowadzone
również konsultacje Podręcznika uczestnika.
4. Kiedy i w jaki sposób będę mógł zgłosić się do udziału w Wielkim Wyzwaniu?
Do udziału w Wielkim Wyzwaniu będzie można zgłosić się za pomocą prostego formularza,
który zostanie udostępniony na stronie wielkiewyzwanie.ncbr.gov.pl na początku grudnia
2019 r. Sposób zgłoszenia oraz zakres informacji niezbędnych na tym etapie zostaną również
wyjaśnione w Podręczniku uczestnika.
5. Jakie będą zasady finansowania Wielkiego Wyzwania?
Wielkie Wyzwanie wzorowane jest na konkursach typu DARPA Grand Challenge – swoistego
rodzaju zawodach technologicznych, które wygrywa najlepszy zespół! Takie również założenie
przyjęliśmy dla Wielkiego Wyzwania – główną nagrodę w wysokości 1 miliona złotych wygra
jeden zwycięski zespół. Oznacza to, że NCBR nie przewiduje refundacji kosztów poniesionych
przez uczestników w trakcie udziału w Wielkim Wyzwaniu. Nie chcemy jednak pozostawić tej
ważnej kwestii bez uwagi, dlatego podejmujemy działania w celu zainteresowania tym
przedsięwzięciem zewnętrznych sponsorów, których zachęcamy do współpracy z

uczestnikami. Możliwe wsparcie ze strony sponsorów będzie mogło zostać omówione przez
zainteresowane drużyny zarówno na Konferencji Otwarcia, jak i innych wydarzeniach
towarzyszących Wielkiemu Wyzwaniu.
6. Mam pomysł – kiedy będę mógł go zaprezentować ?
Zachęcamy do udziału w Wielkim Wyzwaniu również tych z Was, którzy mają pomysły – to nie
dyskwalifikuje z udziału! Okazji do zaprezentowania nam jak działa Wasz pomysł, jakie
przyjęliście założenia, jak wygląda Wasz prototyp, czym wyróżnia się na tle innych i dlaczego
uważacie, że to Wy możecie sięgnąć po nagrodę główną, będzie kilka w trakcie całego
Wyzwania. Szczegóły w tym zakresie (co, kiedy i jak) zostaną omówione w trakcie Konferencji
Otwarcia i opisane w Podręczniku uczestnika.
7. Czy urządzenie konkursowe musi magazynować energię, czy może też zwracać ją do
sieci?
Na ten moment przyjęliśmy założenie, że instalacje, które powstaną w Wielkim Wyzwaniu
będą autonomiczne (off-grid) z obowiązkowym komponentem magazynowania energii.
Parametry eksploatacyjne zostaną dookreślone w Podręczniku Uczestnika (patrz: odpowiedź
na pytanie nr 3).
8. Czy w konkursie może uczestniczyć już opatentowane rozwiązanie?
Tak, przyznany patent nie dyskwalifikuje udziału w Wielkim Wyzwaniu. Kwestia dysponowania
prawami własności intelektualnej na potrzeby udziału w Wielkim Wyzwaniu zostanie
szczegółowo omówiona w Podręczniku uczestnika, natomiast zasadą będzie, że Uczestnicy
pozostają właścicielami opracowanych w trakcie Wyzwania rozwiązań przez cały czas trwania
Wyzwania, a także po jego zakończeniu.

9. Mój pomysł jest obecnie przedmiotem wniosku o dofinansowanie prac B+R (na
stworzenie prototypu, wraz z certyfikacją i zabezpieczeniem know how w formie
patentu). Czy taki wynalazek może uczestniczyć w Wielkim Wyzwaniu?
Tak, pomysł, który jest przedmiotem wniosku o dofinansowanie w odrębnych konkursach nie
będzie wyłączony z udziału w Wielkim Wyzwaniu. Zasady Wielkiego Wyzwania nie eliminują z
udziału pomysłów, nad którymi prowadzone są obecnie prace B+R, w tym również objęte
dofinansowaniem w postaci dotacji ze środków publicznych. Kwestia zapewnienia zgodności
udziału w Wielkim Wyzwaniu z zasadami określonymi w konkursach w ramach których
uzyskano dofinansowanie projektu pozostaje w gestii Uczestnika.
10. Czy udział w Wielkim Wyzwaniu nie wyeliminuje z kolei możliwości starania się o
środki z dotacji w przyszłości?
W programach finansowanych ze środków funduszy europejskich obowiązuje zasada zakazu
podwójnego finansowania, dotyczy ona jednak podwójnego finansowania tych samych
wydatków / tych samych faktur. Ponieważ w Wielkim Wyzwaniu nie refundujemy wydatków

ponoszonych przez uczestników w trakcie udziału, a jedynie przyznajemy główną nagrodę
zwycięskiej drużynie, nie można mówić o podwójnym finansowaniu wydatków. Należy jednak
podkreślić, że w ramach konkursów dotacyjnych z obszaru B+R finansowane są prace mające
na celu opracowanie nowych, dotychczas nieistniejących rozwiązań – a nie rozwiązań
opracowanych we wcześniej prowadzonych badaniach.

