
  

       
 

Deskrypcja prezentacji multimedialnej z konferencji prasowej Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju z 10 lutego 2021 roku. 

1. Tło slajdu jest koloru białego, z czerwonymi paskami po lewej i prawej stronie. Na 

górze slajdu widnieje logo „Wielkie Wyzwanie: Energia” składające się z dwóch 

czerwonych kwadratów ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie 

Wyzwanie Energia (napis energia w kolorze białym zamieszczone w szarym 

prostokącie pod napisem Wielkie Wyzwanie). W środkowej części slajdu znajduje się 

napis: Proekologiczne inicjatywy NCBR: Wielkie Wyzwanie: Energia oraz osiem 

przedsięwzięć wpisujących się w strategię Europejskiego Zielonego Ładu. Na dole 

strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: Inteligentny 

Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii Europejskiej z 

podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

2. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Po prawej stronie slajdu znajdują się żółte kropki. Na górze strony 

znajduje się napis: Uczestnicy. W środkowej części slajdu znajdują się napisy:  

 Małgorzata Szczepańska - dyrektor Departamentu Programów Wsparcia 

Innowacji i Rozwoju, MFiPR, 

 Przemysław Kurczewski – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju,  

 Wojciech Racięcki - dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod 

Zarządzania Programami, NCBR, - 

 Maciej Malski-Brodzicki - koordynator Wielkiego Wyzwania: Energia, NCBR,  

 Aleksandra i Piotr Stanisławscy – autorzy bloga „Crazy Nauka”. 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 



  

       
 

3. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, na środku znajduje się napis: Osiem przedsięwzięć – 

zmiana reguł gry w polskiej gospodarce. Na górze slajdu, po prawej stronie znajdują 

się cztery czerwone paski. Pod nimi znajduje się grafika przedstawiająca człowieka w 

niebieskim garniturze i niebieskim kasku, czytającego rozwiniętą kartkę z planami. W 

środkowej części slajdu znajdują się napisy: 

 Duży potencjał rozwojowy – budowa konkretnych branż gospodarki.  

 Rozwój polskiego przemysłu i eksportu na bazie innowacji.  

 Ogłoszone przedsięwzięcia: Innowacyjna Biogazownia, Oczyszczalnia 

Przyszłości, Budownictwo Efektywne Energetycznie i Procesowo.  

 Kolejne przedsięwzięcia: Technologie Domowej Retencji, Elektrociepłownia 

Przyszłości, Wentylacja dla Szkół i Domów, Magazynowanie Energii 

Elektrycznej, Magazynowanie Energii – Ciepło i Chłód. 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.  

4. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, na środku znajduje się napis: Osiem przedsięwzięć – 

zmiana reguł gry w polskiej gospodarce. Na górze slajdu, po prawej stronie znajdują 

się cztery czerwone paski. Pod nimi znajduje się grafika przedstawiająca człowieka w 

niebieskim garniturze i w czerwonym kasku z wyciągniętą dłonią. W środkowej części 

slajdu znajdują się napisy: 



  

       
 

 Przedsięwzięcia realizowane są w formule zamówień przedkomercyjnych - 

rywalizacja wykonawców do ustalonych celów badawczych (pracuje wielu, 

wygrywają najlepsi).  

 Na realizację trzech pierwszych Przedsięwzięć przeznaczyliśmy od 27 do 37,5 

mln złotych.  

 Nabory:  

 Innowacyjna Biogazownia – do 26 lutego 

 Oczyszczalnia Przyszłości – do 5 marca;  

 Budownictwo Efektywne Energetycznie i Procesowo – do 1 marca. 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

5. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, na środku znajduje się napis: Wielkie Wyzwanie: Energia. 

Po prawej stronie slajdu znajduje się biało-czerwono-niebieska figura geometryczna, 

ze znajdującym się na niej: małym modelem człowieka i turbiny wiatrowej. W 

środkowej części slajdu znajdują się napisy: 

 Jeden ważny problem 

 Absolutnie minimum formalności 

 Możliwość udziału dla każdego 

 Mierzalny cel, do którego prowadzi wiele dróg 

 Jeden zwycięzca 

 Wiele korzyści dla środowiska, gospodarki, nauki 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 



  

       
 

6. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, na środku znajduje się napis: Czego oczekujemy? Pod 

nim znajduje się napis Energii z wiatru dla każdego. Na górze slajdu, po prawej stronie 

znajduje się grafika turbiny wiatrowej. Pod nim znajduje się grafika baterii. W 

środkowej części slajdu znajduje się napis: Prototyp. Pod nim znajdują się napisy: 

 Wymiary, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych nie mogą 

być większe od sześcianu o boku 2m. 

 Waga prototypu nie może przekroczyć 200 kg. 

 Poziom natężenia dźwięku wytwarzanego przez działający Prototyp nie może 

być większy niż 50 dB. 

 Prototyp będzie oddawał energię w postaci prądu stałego o napięciu 

znamionowym =24V. 

 Prototyp powinien cechować się estetyką. 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, Rzeczypospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 

Unia Europejska z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

7. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, na środku znajduje się napis: Uczestnicy. Po prawej 

stronie slajdu znajduje się grafika przedstawiająca postać ubraną na niebiesko, w 

niebieskim kasku trzymającą biały sześcian oraz postać ubraną na niebiesko, w 

niebieskim kasku, która wspiera się o biały sześcian trzymany przez pierwszą postać. 

W środkowej części slajdu znajduje się napis: NCBR do rywalizacji w ramach WWE 

zaprosił wszystkich chętnych - naukowców, przedsiębiorców, studentów czy 

„garażowych” wynalazców. Pod nim znajdują się napisy:  

 Ponad 180 – liczba zgłoszeń 



  

       
 

 84 – liczba ekip zakwalifikowanych do ćwierćfinału 

 40 – liczba drużyn w półfinale 

 10 – liczba najlepszych drużyn, które zmierzą się w Wielkim Finale. 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

8. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, na środku znajduje się napis: Wielki finał WWE – 

14.08.2021 r. W dolnym prawym roku znajduje się grafika turbiny wiatrowej. W 

środkowej części slajdu znajdują się napisy:  

 Podczas ostatniego etapu zawodów na stadionie PGE Narodowy urządzenia 

poddane zostaną działaniu sztucznego wiatru o zmiennej prędkości, 

identycznego dla każdego z nich.  

 Wielki Finał potrwa maksymalnie 6 godzin. 

 Zwycięzcą wyzwania wygra milion złotych. 

 Nagroda publiczności w kategorii „wzornictwo”.  

 Wielki Finał będzie także wielkim świętem innowacji w ramach Dnia NCBR. 

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

9. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu, po prawej stronie znajduje się grafika niebieskiej wtyczki 

do kontaktu, a pod nią znajduje się grafika niebieskiego gniazdka. W środkowej części 



  

       
 

slajdu znajduje się napis: Crazy Nauka, a pod nią znajduje się napis: Walka o klimat i 

gospodarkę to prawdziwe Wielkie Wyzwanie.  

Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

10. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Po prawej stronie slajdu znajduje się grafika przedstawiająca człowieka w 

granatowych spodniach, czerwonej koszuli i czerwonym kasku, z czerwonym 

megafonem. W środkowej części slajdu znajduje się napis: Sesja Q&A dla 

dziennikarzy. Pod nim znajduje się napis: Prosimy o zadawanie pytań na czacie. Na 

dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: Inteligentny 

Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii Europejskiej z 

podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

11. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). Na górze slajdu znajduje się napis: Quiz. Na dole slajdu, po lewej stronie 

znajduje się grafika żółto-białego dyktafonu. W środkowej części slajdu znajduje się 

napis: Link do quizu zostanie przesłany na Państwa adresy e-mail. Czas na 

rozwiązanie quizu – 10.02.2021, godz. 23:59. W przypadku gdy więcej niż jedna osoba 

uzyska najlepszy wynik, o wygranej decyduje czas nadesłania odpowiedzi. 

Zapraszamy do zabawy. Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze 

Europejskie z napisem: Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita 

Polska, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i 



  

       
 

Rozwoju, flaga Unii Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju 

Regionalnego. 

12. Tło slajdu jest koloru białego. Na górze slajdu, po lewej stronie znajduje się logo 

Wielkiego Wyzwania: Energia składające się z dwóch czerwonych kwadratów 

ułożonych jeden pod drugim a przy nich napis Wielkie Wyzwanie Energia (napis 

energia w kolorze białym zamieszczone w szarym prostokącie pod napisem Wielkie 

Wyzwanie). W środkowej części slajdu znajduje się biało-czerwono-niebieska figura 

geometryczna, ze znajdującym się na niej: małym modelem człowieka i turbiny 

wiatrowej. Na dole strony widnieją cztery logotypy: Fundusze Europejskie z napisem: 

Inteligentny Rozwój, flaga polski z napisem: Rzeczypospolita Polska, Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju z napisem: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, flaga Unii 

Europejskiej z podpisem: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

 

 


