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Wykaz skrótów
Wykorzystywane pojęcia:
B+R – badania i rozwój
bd – brak danych
BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego
BOŚ – Bank Ochrony Środowiska S.A.
CAPEX – wydatki związane z rozwojem produktu lub systemu (ang. capital
expenditures)
c – ciepło
csi – ciepło sieciowe
DP – duże przedsiębiorstwa
ene – energia elektryczna
EOG – Europejski Obszar Gospodarczy
g – gaz sieciowy
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny
KSG – Krajowy System Gazowniczy
LCOE – koszt energii elektrycznej w zależności od źródła (ang. Levelized Cost of
Electricity)
LCOH – koszt energii cieplnej w zależności od źródła (ang. Levelized Cost of Heat)
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NPV – wartość bieżąca netto (ang. net present value)
OLSD – operator lokalnego systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
OPEX – wydatki związane z utrzymaniem produktu lub systemu (ang. operating
expendidures)
OSD – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
OSP – operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego
OZE – odnawialne źródła energii
PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych w rozumieniu ustawy o podatku od
czynności cywilnoprawnych z dn. 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz.223)
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Wykorzystywane pojęcia:
PMBG – świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego
POBH – podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
POIR – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
POPW – Program Operacyjny Polska Wschodnia
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PZP – Prawo Zamówień Publicznych
RPO – Regionalne Programy Operacyjne
SN – Sąd Najwyższy
SZOOP – szczegółowy opis osi priorytetowych
TPA – „Third Part Access”
URE – Urząd Regulacji Energetyki
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Akty prawne:

Forma odwołania w dokumencie:

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z
późn. zm.)
ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo
spółdzielcze (Dz.U. z 1982 r. Nr 30, poz.
210 z późn. zm.)
ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20,
poz. 104 z późn. zm.)
ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1990
Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
z 1991 r. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób
prawnych (Dz.U. z 1992 r. Nr 21, poz. 86
z późn. zm.)

ustawa KC

ustawa prawo spółdzielcze

ustawa prawo o stowarzyszeniach

ustawa o samorządzie terytorialnym

ustawa PIT

ustawa CIT
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Akty prawne:
ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
ustawa z dnia 14 sierpnia 2015 r. (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.)
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z późn. zm.)
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 1998
r. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94,
poz. 1037 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 września 2000 r.
o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw
(Dz.U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.)
ustawa z dnia 26 października 2000 r.
o giełdach towarowych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 103, poz. 1099 z późn. zm.)
ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz.
1966 z późn. zm.)
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z późn. zm.)
ustawa z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)
ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r.
Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.)
ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)
ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o wspieraniu termomodernizacji

Forma odwołania w dokumencie:
ustawa o GK
ustawa o gospodarce nieruchomościami
ustawa PE

ustawa o samorządzie powiatowym

ustawa KSH
ustawa o grupach producentów rolnych
i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw
ustawa o giełdach towarowych

ustawa o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego

ustawa PZP

ustawa VAT
ustawa o swobodzie działalności
gospodarczej

ustawa OOŚ

ustawa o wspieraniu termomodernizacji i
remontów
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Akty prawne:
i remontów (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459 z
późn. zm.)
ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r.
o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.)
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r.
poz. 769)
ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.
o zmianie ustawy o biokomponentach
i biopaliwach ciekłych oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 151)
ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z
2015 r. poz. 478 z późn. zm.)
ustawa o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz.U. z 2016 r. poz.
1920)
ustawa z dnia 18 grudnia 2016 r.
o fundacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 40)
ustawa z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016
poz. 831
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 814)
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446)
Ustawa o podatku leśnym z dn. 11 marca
2016 r. (Dz. U 2016 r. poz. 374)
Ustawa o podatku rolnym z dn. 19
kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 617)
Ustawa o podatkach i opłatach
lokalnych z dn. 6 maja 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 716

Forma odwołania w dokumencie:

ustawa PPP

ustawa o FP

ustawa o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa o zmianie ustawy o
biokomponentach i biopaliwach
ciekłych oraz niektórych innych ustaw
ustawa o OZE
ustawa o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi
ustawa o fundacjach
ustawa o EE

ustawa o samorządzie powiatowym

ustawa o samorządzie gminnym
ustawa o podatku leśnym
ustawa o podatku rolnym
ustawa OPL
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Akty prawne:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.
2016 poz. 922)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie województwa (Dz.U. 1998 nr
91 poz. 576)
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zasadach pokrywania kosztów
powstałych u wytwórców w związku
z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i
energii elektrycznej (Dz.U.2007 nr 130 poz.
905)
Ustawa z dnia 21 października 2016 r.
o umowie koncesji na roboty budowlane
lub usługi Dz.U. 2016 poz. 1920
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z
dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr
93, poz. 623)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego
(Dz.U. z 2010 r. Nr 133, poz. 891 z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 17 września 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2010 r. Nr
194, poz. 1291)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010
r. Nr 213, poz. 1397)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9

Forma odwołania w dokumencie:

Ustawa o ochronie danych osobowych

ustawa o samorządzie województwa

ustawa o KDT

ustawa o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki.
W sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło

Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko
Rozporządzenie Rady Ministrów
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Akty prawne:

Forma odwołania w dokumencie:

listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
energią elektryczną (Dz.U. z 2011 r. Nr
189, poz. 1126)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązku
potwierdzania danych dotyczących
wytwarzanego biogazu rolniczego
wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej
gazowej (Dz.U. z 2011 r. Nr, 187 poz. 1117)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz.U. z 2013 r. poz.
820)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
ceny referencyjnej energii elektrycznej
z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2063)
Dyrektywa o odnawialnych źródłach
energii (propozycja COM (2016) 767 z
dnia 30.11.2016 przekształconej
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/28/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie
promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniająca i w
następstwie uchylająca dyrektywy
2001/77/WE oraz 2003/30/WE).

w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko

Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązku potwierdzania danych
dotyczących wytwarzanego biogazu
rolniczego wprowadzonego do sieci
dystrybucyjnej gazowej
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
Rozporządzenie Ministra Gospodarki
w sprawie ceny referencyjnej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii w 2016 r.

Dyrektywa OZE
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Słownik pojęć1
Energia odpadowa – produkt uboczny, odprowadzany do otoczenia, nadający się
do dalszego wykorzystania.
Elektromobilność – rozwój pojazdów elektrycznych w transporcie. Obejmuje pojazdy
pełni elektryczne, z napędem hybrydowym, jak również wykorzystujące technologię
wodorowych ogniw paliwowych.
Energetyka rozproszona – wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw
stałych, ciekłych i gazowych przez mniejsze jednostki lub obiekty produkcyjne dla
użytku lokalnego.
Gospodarka niskoemisyjna – typ gospodarki ukierunkowanej na minimalizację emisji
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza. Jej głównym celem jest
wdrażanie efektywności energetycznej, produkcja czystej energii i wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpieczeństwa energetycznego. Swym zakresem obejmuje ona także działania
w obrębie zrównoważonego transportu, gospodarki odpadami i gospodarki wodnościekowej.
Instalacja odnawialnego źródła energii – instalacja stanowiąca wyodrębniony
zespół: urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy,
w których energia elektryczna lub ciepło są wytwarzane z odnawialnych źródeł
energii, lub obiektów budowlanych i urządzeń stanowiących całość technicznoużytkową służący do wytwarzania biogazu rolniczego – a także połączony z tym
zespołem magazyn energii, w tym magazyn biogazu rolniczego.
Klaster energii (w opracowaniu także klaster) – cywilnoprawne porozumienie w skład
którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty
badawcze lub JST, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub
paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na
obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu
w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy
o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest
powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany
w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.
Kogeneracja – równoczesna
e wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Opracowano w oparciu o ustawę o OZE, ustawę PE oraz podręcznik dla polskich
samorządów „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”
1

14

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
Koordynator klastra – powołana w celu koordynacji działań klastra energii
spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu
cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.
Odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące
energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną,
energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów
i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego
oraz z biopłynów.
Paliwa konwencjonalne – paliwa kopalne, składające się ze związków organicznych
takie jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa lub gaz ziemny.
Prosument – odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na
podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie
z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia której przedmiotem działalności jest
wytwarzanie: energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii
o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 MW lub biogazu
w instalacjach odnawialnego źródła energii o rocznej wydajności nie większej niż
40 mln m 3 lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
osiągalnej w skojarzeniu nie większej niż 30 MWt i równoważenie zapotrzebowania,
dystrybucji lub obrotu energii elektrycznej, biogazu lub ciepła na potrzeby własne
spółdzielni energetycznej i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu niższym niż 110 kV lub
dystrybucyjnej gazowej lub sieci ciepłowniczej, na obszarze gmin wiejskich lub
miejsko-wiejskich w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej;
Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych
w nim odbiorców.
Termomodernizacja – proces, który ma na celu redukcję zużycia energii cieplnej
w budynku.
Third Party Acces – udostępnienie, osobom trzecim, przez właściciela lub operatora
posiadanej infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia usług klientom.
Transport niskoemisyjny – transport oparty na pojazdach napędzanych paliwami
alternatywnymi lub paliwem o niskiej emisyjności, a także energią elektryczną.
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Wstęp
Scentralizowany Krajowy System Energetyczny jest szczególnie wrażliwy na coraz
częściej występujące ekstremalne zjawiska pogodowe2 i na dużą rozległość skutków
awarii w przypadku ich występowania. Z kolei susze i upały, skutkujące niskim stanem
wody w rzekach i jej podwyższoną temperaturą, wpływają na obniżenie sprawności
i w konsekwencji ograniczenie mocy oraz ilości energii produkowanej w tradycyjnych
elektrowniach. Trzeba pamiętać, że pobór wody z rzek lub zespołów jezior do
chłodzenia bloków węglowych, pracujących w obiegu otwartym, stanowi obecnie
70% całkowitych poborów wody w Polsce. Zatem duża zmienność opadów i wzrost
niestacjonarności przepływów mogą powodować zakłócenia pracy siłowni,
odczuwalne w skali całego kraju3.
Dyskusyjny jest stan polskich sieci elektroenergetycznych, a skutki braku
dostatecznych inwestycji są bardziej odczuwalne na terenach mniej
zurbanizowanych. Szacuje się, że na obszarach o dużym rozproszeniu odbiorców
energii, częstotliwość występowania przerw w dostawach prądu z powodu awarii
może być kilkukrotnie większa niż w miastach4. To samo dotyczy parametrów
jakościowych dostaw prądu, takich jak napięcie czy symetryczność faz.5 Zatem
poprawa dostępności energii oraz jej jakości stanowi podstawę działań niwelujących
bariery rozwoju lokalnego.
W rozwoju rozproszonej energetyki upatruje się szansy na zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego poprzez większą dywersyfikację produkcji paliw i energii. Źródła
rozproszone dają także większe możliwości w zakresie sterowania produkcją, a ich
ulokowanie blisko odbiorców i współpraca z sieciami o napięciu znamionowym
poniżej 110 kV może znacząco ograniczyć budowę kosztochłonnych sieci wysokich
napięć w długim horyzoncie czasowym.
Rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej najlepsze możliwe techniki
wykorzystujące inteligentne i niskoemisyjne rozwiązania, wymaga jednak również
decyzji o charakterze strategicznym.
Wypełnienie celów postawionych przed Polską w tzw. Pakiecie 3x20 wydaje się
niezagrożone, jednak już dziś pojawiają się przed nami kolejne cele, zakreślone
w najnowszym, przedstawionym 30 listopada 2016 r. przez Komisję Europejską,
pakiecie propozycji dyrektyw i regulacji „Czysta energia dla wszystkich
2

„Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywą do roku 2030”, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, październik 2013 r.
3 http://klimada.mos.gov.pl/blog/2013/04/15/energetyka/ (wgląd 8,12,2016 r.)

„(…) W obszarze miejskim można się spodziewać blisko około 1,7 a w wiejskim około 4,3
takich zdarzeń w roku.” – „I Krajowy raport benchmarkingowy nt. jakości dostaw energii
elektrycznej do odbiorców przyłączonych do sieci przesyłowych i dystrybucyjnych”, Instytut
Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa Oddział Gdańsk, 2009
5 „Nowy model opłat jakościowych sposobem na niezawodne dostawy energii elektrycznej”,
Akademia Analiz i Mediów, 2015
4
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Europejczyków, czyli jak wyzwolić potencjał wzrostu Europy” zwanym także
„Pakietem zimowym”, który rozpoczyna nowy rozdział w budowie europejskiej
gospodarki po roku 2020.
Podstawowe cele tego pakietu, to modernizacja i rozwój gospodarki, zapewnienie
wzrostu dobrobytu i miejsc pracy dla wszystkich, istotna redukcja emisji CO 2, o co
najmniej 40% do 2030 r. Są to główne cele Unii Europejskiej na lata 2020-2030.
Pakiet propozycji
ustawodawczych porusza zagadnienia efektywności
energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych, struktury rynku energii elektrycznej,
bezpieczeństwa dostaw energii oraz zasad zarządzania „unią energetyczną”.
Komisja Europejska proponuje ponadto nowy kierunek działań w zakresie
ekoprojektu oraz strategię mobilności.
Pakiet dotyczy wszystkich sektorów związanych z czystą energią, między innymi:
sektora badań i innowacji, budownictwa, przemysłu, transportu, informatyzacji czy
finansów. W pakiecie określono środki, które zapewnią, jak największe korzyści
wszystkim obywatelom Unii i przedsiębiorstwom z przejścia na czystą energię.
Proponowane rozwiązania prawne dotyczą poprawy, priorytetowo traktowanej,
efektywności energetycznej (poprawa o 30% do 2030 r., w porównaniu
z prognozami, jako cel obligatoryjny dla UE), rozwoju wykorzystania odnawialnych
źródeł energii i tworzenia nowych rynków energii. Działania mają zapewnić
konkurencyjność gospodarek państw UE, wiodącą rolę UE w zakresie wykorzystania
energii ze źródeł odnawialnych, zastępujących paliwa konwencjonalne
(przynajmniej 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii
w 2030 r., również jako cel obligatoryjny dla UE), przy uczciwym traktowaniu
konsumentów.
W przyszłości konsumenci będą aktywnymi graczami na rynkach energii. W całej Unii
Europejskiej będą oni mieli prawo do wyboru spośród większej liczby dostawców
energii. Wdrożenie pakietu przyspieszy przejście na czystą energię poprzez
modernizację europejskiej gospodarki. Unia Europejska jest odpowiednio
przygotowana na to, aby swoją politykę w obszarach badań, rozwoju
technologicznego i innowacji wykorzystać do tego, by przejście na czystą energię
przekształcić w konkretne możliwości dla przemysłu, dzięki uruchomieniu publicznych
i prywatnych inwestycji w wysokości 177 mld euro rocznie począwszy od 2021 r.
Konsumenci odgrywają kluczową rolę w transformacji energetycznej. Nowe
prawodawstwo ma zapewnić obywatelom większą kontrolę w zakresie wyborów
związanych z energią i więcej korzyści, płynących z nowo projektowanych rynków
energii. Już obecnie mieszkańcy, pojedynczo lub zrzeszeni w ramach spółdzielni są
wytwórcami energii, podlegającej auto-konsumpcji, magazynowaniu lub sprzedaży.
Konsumenci wytwarzający energię wciąż napotykają szereg barier chociażby
w zakresie wprowadzenia do sieci i sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii
lub niekorzystnych warunków takiej sprzedaży. Komisja Europejska dąży do likwidacji
tych barier i stworzenia systemu mniej uciążliwego, bardziej elastycznego
i sprzyjającego prosumentom. Konsumenci powinni mieć zaufanie do polityki
17
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energetycznej i usług energetycznych. Komisja Europejska dąży także do zwiększenia
przejrzystości w zakresie kosztów i cen energii, podejmuje inicjatywy legislacyjne
w celu zmniejszenie barier rynkowych dla nowych podmiotów oraz zapewnienia im
stabilnych ram operacyjnego działania. Jest to szczególnie ważne dla małych
i średnich przedsiębiorstw oraz start-upów, które zazwyczaj oferują innowacyjne
usługi i produkty energetyczne.
Pakiet kontynuuje inicjatywę Parlamentu Europejskiego, której celem jest między
innymi zwiększenie dopasowania rynku energii do wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych oraz rozwój rynków krótkoterminowych pełniących kluczową rolę
w ich udostępnianiu dla źródeł odnawialnych. Rozwinięty rynek energii powinien
zapewnić zyski dla wytwórców energii z OZE na poziomie umożliwiającym
ograniczenie i zniesienie dopłat. Taką rolę określa przekształcona Dyrektywa OZE.
Projekt nowelizacji Dyrektywy OZE, artykułem 22 wprowadza temat tzw. społeczności
energetycznych, które mają tytuł do wytwarzania, konsumpcji, magazynowania
i sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, z włączeniem umów sprzedaży, bez
dyskryminacji energii z OZE i opłat nieodzwierciadlających kosztów. Takimi
społecznościami mogą być MŚP, organizacje non-profit, których udziałowcy lub
członkowie
współpracują
w
zakresie
wytwarzania
energii,
dystrybucji,
magazynowania lub dostaw energii ze źródeł odnawialnych, spełniając przynajmniej
4 z poniższych kryteriów:


udziałowcami lub członkami mogą być osoby indywidualne, lokalne władze,
włączając miasta lub MŚP działające w obszarze odnawialnych źródeł
energii,



przynajmniej 51% udziałów lub członków z prawami głosów mają osoby
prywatne,



przynajmniej 51% udziałów lub praw członkowskich należy do członków
lokalnych tj. przedstawicieli lokalnych (publicznych, prywatnych) lub
mieszkańców będących bezpośrednio zainteresowanych działalnością
„społeczności energetycznej”,



przynajmniej 51% miejsc w zarządzie przedsięwzięcia przypada członkom
lokalnym, tj. bezpośrednio zainteresowanych działalnością „społeczności
energetycznej”,



społeczność energetyczna nie zainstalowała więcej niż 18 MW mocy
w energii odnawialnej dla energii elektrycznej, ciepła, chłodu i w transporcie
jako średniej rocznej mocy z okresu ostatnich 5 lat.

Koncepcja klastrów energii, wprowadzona ustawą o OZE, zdaje się doskonale
odpowiadać na zidentyfikowane wyzwania wpasowując się jednocześnie
w perspektywę jaką rysuje dla przyszłości energetyki „Pakiet zimowy”.
Korzyści ekonomiczne z funkcjonowania klastra energii, wynikające z racjonalizacji
w obszarze dystrybucji energii, będą mogły przełożyć się na ograniczenie kosztów
funkcjonowania zrzeszonych w nich odbiorców: gospodarstw domowych,
18
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przedsiębiorstw oraz JST zmniejszając zarazem zagrożenie ubóstwem energetycznym
oraz stymulując lokalną gospodarkę gmin, w szczególności na obszarach słabiej
zurbanizowanych.
Klastry energii zdają się umiejscawiać OZE we właściwym dla nich miejscu, blisko
lokalnych odbiorców. Przy nowym spojrzeniu na organizację sektora dystrybucji,
która aktualnie odpowiada jedynie potrzebom ściśle scentralizowanego systemu
energetycznego, rodzi się perspektywa uniezależnienia OZE od zewnętrznych
systemów wsparcia w dłuższej perspektywie czasowej.
Niniejsze opracowanie jest propozycją koncepcji uporządkowania zagadnienia
klastrów energii. Należy pamiętać, że jest to koncepcja całkowicie niespotykana
dotychczas w warunkach polskich. Nie stanowi ona także transpozycji rozwiązań
zagranicznych. Stąd też wszelkie wydane tu rekomendacje w zakresie
kompleksowego usystematyzowania zagadnienia klastrów obarczone są ryzykiem
błędu wciąż pozostając zarazem koncepcjami otwartymi.
Niniejsze opracowanie traktowane jest przez jego autorów jako punkt wyjścia do
dalszych dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i niezależnymi ekspertami.
W ocenie autorów wszelka konstruktywna polemika z zaprezentowanymi tu treściami
jest wysoce pożądana o ile zbliża klastry energii do ich praktycznego wdrożenia.
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1. Cele klastrów energii
1.1.

Cele funkcjonowania klastrów energii

W ostatnim dziesięcioleciu formuła scentralizowanej energetyki opartej o elektrownie
dużych mocy, zdaje się wyczerpywać. Wynika to głownie z wyczerpywania się
zasobów złóż paliw kopalnych oraz postępu technologicznego, pozwalającego na
bardziej elastyczne zarządzanie produkcją, poprzez wykorzystanie źródeł energii
z generacji rozproszonej opartej głównie o bezemisyjne i niewyczerpywalne źródła
odnawialne. Nie oznacza to bynajmniej zmierzchu dużej energetyki, a jedynie
zmianę w sposobie postrzegania zasad funkcjonowania tego sektora oraz
wzajemnych układów na linii wytwórca-odbiorca.
Klastry energii są niczym innym jak tylko emanacją światowego trendu dążącego do
budowy nowoczesnej gospodarki energetycznej, opartej na wykorzystaniu
ekologicznych technologii produkcji energii i racjonalizacji wykorzystania zasobów.
Przez ostatnie lata, zarówno w Polsce jak i na świecie, rozwój OZE oparty był o różne
systemy dopłat do produkcji energii, pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Spadające jednostkowe koszty produkcji energii w tych źródłach oraz rozwój myśli
technicznej rodzi perspektywę, w której energia z OZE stanie się konkurencyjna także
bez konieczności dotowania w długiej perspektywie.
Efekt ten można osiągnąć poprzez wykorzystanie podstawowej ich zalety, jaką jest
możliwość produkcji energii na lokalnym obszarze w sposób możliwie skoordynowany
z bieżącym zapotrzebowaniem. W ten sposób wyższe jednostkowe koszty produkcji
zostaną skompensowane niższymi kosztami sieciowymi wynikającymi z redukcji
zapotrzebowania na energię pochodzącą z KSE. Doprowadzi to nie tylko do
lokalnego spadku kosztów zaopatrzenia w energię, ale także do częściowego, a być
może w niektórych przypadkach także całkowitego, uniezależnienia się danego
obszaru od zewnętrznych dostaw energii. W skali kraju jest to przede wszystkim
budowanie bezpieczeństwa energetycznego obszarów mniej zurbanizowanych oraz
uniezależnianie się od zewnętrznych dostaw surowców.
Klaster energii jest inicjatywą o ograniczonym zasięgu terytorialnym, a zatem
podstawowe cele klastrów definiowane są w oparciu najwyżej o potrzeby lokalne,
które determinują rozwój tego rodzaju inicjatyw. Tym niemniej realizacja
podstawowych celów o charakterze lokalnym, niejako w sposób niezamierzony,
rodzi pewne pozytywne konsekwencje dalece wykraczające poza obszar gminy,
nierzadko emanując na cały kraj.
Oznacza to, że w sposób intencjonalny członkowie klastra są w stanie realizować
jedynie cele o charakterze indywidualnym lub najwyżej lokalnym, co jednak
przekłada się na realizację szerszych (i często zbieżnych) celów o charakterze
regionalnym i krajowym.
W tym wypadku skatalogowano możliwe cele realizowane przez klastry energii oraz
usystematyzowano je według kryterium skali ich oddziaływania. Przyjęto zasadę, że
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priorytetowe są cele realizowane na poziomie indywidualnym i lokalnym,
a następnie na poziomie regionalnym i krajowym. Taki podział przedstawiono
w tabeli 1. W trakcie analizy i rozważań dotyczących celów tworzenia klastrów
energii zauważono pewne trudności w rozgraniczeniu celów od skutków tego
działania. Poniżej przedstawiono przykłady.
1. Bezpieczeństwo energetyczne to
zwiększenie wytwarzania energii
elektrycznej na poziomie lokalnym.
Wpływa ono na wzrost jakości
i niezawodności dostaw nośników energii. Ma wymiar indywidualny i lokalny,
przy czym, na zasadzie naczyń połączonych ma również oddziaływanie
regionalne i krajowe. Zmniejszenie zapotrzebowania na nośniki energii
w jednym regionie wpływa na wzrost rezerw podnoszących bezpieczeństwo
dostaw w innym i dalej przenosi się na poziom krajowy. Docelowo, znaczący
wzrost mocy wytwórczych w wielu rejonach (w wielu klastrach energii)
podnosi bezpieczeństwo energetyczne na poziomie krajowym. Pytanie,
zatem, czy w sposób naturalny rozwój klastrów nie powinien stać się
automatycznie celem na poziomie krajowym? W opinii autorów ekspertyzy,
powinien. Jeśli jednak właściwa administracja uzna, że nie ma potrzeby
zwiększania mocy wytwórczych w systemie krajowym (np. jest ich
wystarczająco dużo i są wystarczająco stabilne), bezpieczeństwo
energetyczne nie musi w takim przypadku stanowić celu, ani na poziomie
regionalnym, ani na krajowym. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego
należałoby wtedy rozpatrywać w kategorii SKUTKU (S), a nie CELU (C) rozwoju
klastrów energii (w opisie celów użyto zatem rozgraniczenia na cele „C”
i skutki „S”)
2. Zmniejszenie energochłonności gospodarki może być definiowane jako cel
wyłącznie na poziomie krajowym, ewentualnie regionalnym. Nie będzie samo
w sobie celem, dla którego będą tworzone klastry. Nie będą to więc cele ani
na poziomie indywidualnym, ani nawet na poziomie lokalnym.
3. Zwiększenie udziału źródeł OZE w krajowym miksie energetycznym ma
znaczenie jako cel, jedynie na poziomie krajowym i wiąże się z koniecznością
wdrażania mechanizmów powodujących realizację zobowiązań Polski
wynikających z członkostwa w UE, czy traktatów międzynarodowych jak
również z uwagi na bezpieczeństwo energetyczne, dywersyfikację źródeł
energii, czy zmniejszanie zagrożeń związanych z niską emisją. W niektórych
przypadkach cele krajowe mogą się przenikać z celami regionalnym (jak np.
właśnie w przypadku przeciwdziałania niskiej emisji).
4. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego następuje m.in. przez uniezależnienie
od zagranicznych dostaw paliw. Przyrost mocy wytwórczych energii i jej
nośników na poziomie krajowym powoduje poprawę warunków pracy KSE
oraz zmniejszenie importu paliw i nie stanowi celu indywidualnego, ani
lokalnego, ani nawet regionalnego. Jest bardziej skutkiem lub celem na
poziomie krajowym.
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5. Zwiększenie mocy zainstalowanej w KSE – patrz wyżej (pkt. 4).
Wyszczególniono ten cel jako wynikający nie tylko z potrzeby uniezależniania
się od zewnętrznych dostaw paliw.
6. Rozwój rozproszonych źródeł energii nie stanowi celu indywidualnego, tylko
z racji definicji klastra będzie jego immanentną cechą (skutkiem). Cechę tę
przypisuje klastrowi energii ustawodawca na etapie stanowienia definicji,
zatem rozwój rozproszonych źródeł energii jest skutkiem celu postawionego na
poziomie krajowym, natomiast zasięg oddziaływania (również skutek) może
obejmować poziom lokalny (niekoniecznie regionalny).
7. Aktywizacja społeczeństwa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego będą
wymuszane przez tworzenie klastrów energii z uwagi na konieczność zawarcia
szerokiego porozumienia na poziomie lokalnym pomiędzy wszystkimi
uczestnikami klastra energii, w tym lokalnego biznesu, odbiorców
indywidualnych i władz lokalnych. Na poziomie lokalnym i regionalnym może
być zarówno celem samym w sobie, jak i skutkiem realizacji celów na
poziomie krajowym.
8. Poprawa jakości zasilania, głównie w zakresie redukcji spadków napięć
i odkształceń faz ma wpływ na podniesienie walorów użytkowych energii
elektrycznej, ma zasięg oraz skutki na poziomie indywidualnym, jak również
lokalnym. Lokalna produkcja innych nośników energii oddziałuje na
zmniejszenie obciążenia systemów przesyłowych, podniesienie jakości energii
w innych regionach a w szczególności na poziomie krajowym. Jest to bardzo
istotne w przypadku energii elektrycznej.
9. Zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów lokalnych stanowi
podstawową cechę klastra energii. Jest więc celem indywidualnym
i z pewnością lokalnym. W zależności od przyjętych kierunków polityki Państwa
może stanowić również cele na poziomie regionalnym i krajowym.
10. Uzyskanie określonego efektu ekonomicznego poprzez: tańsze zaopatrzenie
w energię, korzystniejszą sprzedaż energii na rynku lokalnym, racjonalizację
zużycia energii, ma w przypadku klastra energii wyłącznie charakter
indywidualny i ewentualnie lokalny, jeśli powstaje on w wyniku szerszego
porozumienia obejmującego kilka gmin oraz oczekiwania inwestorów.
Skutkiem oszczędności uzyskiwanych na poziomie lokalnym będzie ogólne
zmniejszenie wydatków gospodarstw domowych na energię i jej nośniki.
Powyższe oszczędności wygenerują również dodatkowe środki pieniężne,
które będą mogły być przeznaczone na cele inwestycyjne.
11. Perspektywa uniezależnienia się wytwórców energii od zewnętrznych dopłat
do cen energii dotyczy sytuacji, kiedy powodzenie projektu zależy np. od
rozstrzygnięcia aukcji i przyznania dopłat do produkcji energii z OZE. W tym
przypadku korzyści wynikające ze zmniejszenia kosztów wytwarzania energii
oraz zmniejszenia opłat sieciowych mogą spowodować, że projekt staje się
opłacalny bez konieczności uzależniania projektu od oceny ryzyka uzyskania
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dopłat do OZE. Powoduje to budowę perspektywy dalszego rozwoju OZE bez
udziału zewnętrznych subwencji. Stanowi to cel na poziomie indywidualnym
i lokalnym.
12. Termiczne przekształcanie odpadów, w tym ochrona środowiska naturalnego
poprzez np. utylizację szkodliwych odpadów ma charakter indywidualny
(produkcja energii), ale i lokalny z uwagi na zagospodarowanie odpadów
przemysłowych i komunalnych (również powstałych na terenie klastra).
W przypadku większych instalacji mogą one zagospodarować odpady na
poziomie regionalnym, w tym w niektórych przypadkach również odpady
szkodliwe. W takim przypadku zasięg regionalny powinien być jednak
potraktowany jako skutek i to w wyjątkowych sytuacjach.
13. Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez zmniejszenie
kosztów zaopatrzenia w energię oraz zagwarantowanie pewności dostaw
paliw i energii jest celem typowo lokalnym i dotyczy stworzenia poprzez
budowę klastra energii przewag w celu przyciągnięcia inwestorów.
14. Poprawa jakości powietrza np. poprzez zastąpienie indywidualnych kotłowni
lokalną siecią ciepłowniczą lub zwiększeniem wykorzystania odnawialnych
źródeł energii w sektorze ciepłownictwa może skutkować zmniejszeniem
niskiej emisji. Nie będzie to jednak podstawowy cel powołania klastra energii,
z uwagi na prawdopodobną nieopłacalność ekonomiczną takich działań na
terenach nisko zurbanizowanych. Jednakże działanie to może powodować
w niektórych przypadkach podstawę decyzji JST o udziale w klastrach energii i
decyzję o zaangażowaniu odpowiedniego wsparcia finansowego. Sytuacja
ta stanowi cel i jednocześnie skutek działania klastra energii na poziomie
lokalnym.
15. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego stanowi cel na poziomie
lokalnym, ewentualnie regionalnym z uwagi na ograniczony zasięg tego
rodzaju transportu. W zależności od polityki w tym zakresie, rozwój tego typu
transportu może stanowić również cel na poziomie krajowym, szczególnie w
kontekście opracowanego w Ministerstwie Energii Pakietu na rzecz Czystego
Transportu.
16. Tworzenie nowych miejsc pracy również nie jest podstawowym celem
tworzenia klastrów energii. Jednakże poprzez realizowane inwestycje
wpisywać się będzie na rynku lokalnym i regionalnym w politykę zmniejszania
wskaźnika bezrobocia. Ze względu na powtarzalność tych inwestycji, skutki
mogą być odczuwalne właśnie na poziomie lokalnym, regionalnym, a nawet
krajowym.
17. Pobudzenie rozwoju gospodarczego poza terenami większych aglomeracji
wchodzi w cele związane z rozwojem gospodarczym w ogóle. Jednakże
wiąże się to ze szczególnymi interesami lokalnych społeczności i władz je
reprezentujących, które w sposób naturalny będą wspierać rozwój klastrów
energii. Należy jednak założyć, iż dla władz regionalnych (wojewódzkich)
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istotne może być aktywizowanie inicjatyw powołania klastrów energii
w całym regionie i przy takim podejściu może to stanowić cel na poziomie
regionalnym.
18. Rozwój innowacyjności i wzrost kultury technicznej związany jest z kontekstem
konieczności wykorzystania nowoczesnych technologii energetycznych
(niekoniecznie dostarczanych na potrzeby klastra energii z poziomu
lokalnego), jak również dostarczenia nowoczesnych i zaawansowanych usług
serwisowych (również niekoniecznie z poziomu lokalnego). Można się jednak
spodziewać, że potrzeby klastrów energii w powyższym zakresie będą możliwe
do zaspokojenia na poziomie regionalnym lub krajowym i w wyniku tego
pobudzenia rozwoju innowacyjności na tych poziomach, co może stanowić
jeden z celów rozważanych przy wspieraniu rozwoju klastrów energii. Rozwój
innowacyjności na poziomie indywidualnym i lokalnym będzie następował
poprzez „obcowanie” obsługi i pracowników technicznych z nowoczesnymi
technologiami. Będzie zatem bardziej skutkiem (jakkolwiek pożądanym) niż
celem powołania klastra energii
19. Rozwój nowych modeli biznesowych wiąże się z koniecznością włączenia
wielu podmiotów, wchodzących w skład klastra, w formalną strukturę oraz
z tworzeniem różnych modeli finansowania projektów inwestycyjnych
i prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. Powstanie nowych
kompetencji w tym zakresie będzie traktowane jako skutek powołania klastra
energii, a nie jego cel. Suma tego typu „kompetencji społecznych” może,
w przypadku przyjęcia określonych kierunków rozwoju (np. „innowacyjna
gospodarka”), stanowić cel na poziomie regionalnym i krajowym.
20. Poprawa innowacyjności gospodarki następowała będzie w związku ze
wzrostem zapotrzebowania na nowoczesne technologie w tym np. na rozwój
inteligentnych sieci - będzie to raczej skutkiem budowy klastrów energii, niż
celem ich tworzenia. Z uwagi na potencjalny zasięg inicjatywy klastrów energii
wzrost innowacyjności może być przejawem realizacji szerszych celów na
poziomie krajowym czy regionalnym.
21. Poprawa konkurencyjności gospodarki jest przypadkiem analogicznym do
poprawy innowacyjności. Nie jest celem na poziomie indywidualnym. Może
stanowić natomiast cele na pozostałych poziomach, jeśli rozumiana będzie
również jako np. stymulowanie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.
22. Pobudzenie rozwoju gospodarczego wiąże się z poprawą innowacyjności oraz
poprawą konkurencyjności i będzie mierzone raczej w dłuższej perspektywie
czasu. Istotność tego celu na szczeblu regionalnym i krajowym będzie funkcją
sukcesu przedsiębiorczości wielu inicjatyw lokalnych.
W poniższej tabeli przedstawiono cele zawiązywania klastrów energii na poziomie
indywidualnym, lokalnym, regionalnym i krajowym.
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Tabela 1. Cele zawiązywania klastrów energii na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym i krajowym
(„C” – cel, który powinien być stawiany, „S” – skutek, który powinien być osiągany, „(C)” /” (S)” - cel/skutek możliwy do wystąpienia, ale niekonieczny)

Lp.

Cele

1. Wzrost bezpieczeństwa energetycznego

Poziom
indywidualny

Poziom
lokalny

Poziom
regionalny

Poziom
krajowy

C

C

C/S

C/S

(C)

(C)

C

(C)

C

2. Zmniejszenie energochłonności gospodarki
Realizacja celów na poziomie międzynarodowym
dotyczących zmniejszenia emisji szkodliwych gazów do
3.
atmosfery czy zwiększania udziału OZE w krajowym miksie
energetycznym.
4. Uniezależnienie od zagranicznych dostaw paliw

C/S

5. Zwiększenie mocy zainstalowanej w KSE

C/S

6. Rozwój rozproszonych źródeł energii
7.

Aktywizacja społeczna. Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

8.

Poprawa jakości zasilania. Poprawa parametrów pracy
systemu elektroenergetycznego.

9.

Zwiększenie i racjonalizacja wykorzystania zasobów
lokalnych

S

(S)

C

C/S

C/S

C

C

C

C/S

C/S

C

C

(C)

(C)

Uzyskanie określonego efektu ekonomicznego poprzez:
tańsze zaopatrzenie w energię,
10.
droższą sprzedaż energii na rynku lokalnym, racjonalizacja
zużycia energii.

C

C

Perspektywa uniezależnienia się wytwórców energii od
zewnętrznych dopłat.

C

C

11.
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Lp.

Cele

Przekształcanie odpadów w kierunku wykorzystania
12. energetycznego, w tym ochrona środowiska naturalnego
poprzez np. utylizację szkodliwych odpadów.
13.

Poziom
indywidualny

Poziom
lokalny

Poziom
regionalny

C

C

(S)

Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez
zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię

Poziom
krajowy

C

Poprawa jakości powietrza np. poprzez zastąpienie
14. indywidualnych kotłowni lokalną siecią ciepłowniczą.
Zmniejszenie niskiej emisji.

C/S

15. Rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego

C

C

(C)

16. Tworzenie nowych miejsc pracy

C

(C)

(C)

(S)

C

(C)

(S)

(S)

(C)

(C)

(C/S)

(S)

(C)

(C)

(S)

(C/S)

(C)

21. Poprawa konkurencyjności gospodarki

(S)

(C/S)

(C)

22. Pobudzenie rozwoju gospodarczego.

(S)

(C/S)

(C)

17.

Pobudzenie rozwoju gospodarczego poza terenami
większych aglomeracji

18. Rozwój innowacyjności i wzrost kultury technicznej
19. Rozwój nowego modelu biznesowego
20.

Poprawa innowacyjności gospodarki np. poprzez rozwój
inteligentnych sieci

Źródło: opracowanie własne
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Mimo, iż charakter intencjonalny przypisano jedynie działaniom nastawionym na
realizację celów indywidualnych lub lokalnych, to najwięcej korzyści zidentyfikowano
na poziomie krajowym. Oznacza to, iż klastry energii przy wykorzystaniu
odpowiedniego efektu skali są w stanie realizować cele o znaczeniu
ogólnokrajowym. Wobec tego zasługują one na szczególne wsparcie ze strony
państwa, które powinno stworzyć im możliwie najlepsze warunki rozwoju.

1.2.

Zakres funkcjonowania klastrów energii

W kontekście zaprezentowanych powyżej celów, jakie realizować będą klastry
energii, istnieje możliwość podjęcia próby wstępnego zarysowania zakresu działania
klastrów energii, przy czym mowa tu jedynie o zakresie funkcjonalnym, a nie
terytorialnym - ten bowiem został zdefiniowany w ustawie w sposób jednoznaczny.
Zakres ten określono poprzez wskazanie obszarów działalności klastra pozwalających
na realizację celów określonych w rozdziale poprzednim.
Zdefiniowane obszary funkcjonowania klastrów zestawiono z celami, które zawiera
tabela 1. Taki sposób prezentowania danych pozwoli zidentyfikować powiązanie
pomiędzy danym zakresem działalności, a realizacją poszczególnych celów
z podziałem na te o charakterze indywidualnym, lokalnym, regionalnym jak
i krajowym, ułatwiając zarazem dostrzeżenie szerokiego spektrum korzyści klastrów.
Przypisanie konkretnego celu, jaki zostanie zrealizowany w wyniku działalności
w zidentyfikowanych obszarach aktywności klastra nie ma naturalnie charakteru
absolutnego. Oznacza to, że o stopniu realizacji danego celu decydować będzie
w ostateczności indywidualna specyfika danego klastra, co nie przekreśla
jednocześnie przydatności poniższej analizy.
Wartym podkreślenia jest również fakt, że katalog obszarów działalności klastra
energii nie ma charakteru zamkniętego, umożliwiając podejmowanie różnego
rodzaju aktywności gospodarczej pod warunkiem, iż realizuje ona założenia zawarte
w definicji legalnej klastra energii tj. przede wszystkim równoważenie
zapotrzebowania na energię.
W poniższej tabeli przedstawiono zakres funkcjonowania i zagregowanych celów
klastrów energii w analizowanych poziomach.
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Tabela 2. Zakres funkcjonowania klastrów energii w nawiązaniu do celów na poziomie indywidualnym, lokalnym, regionalnym i krajowym

Lp.

1.

Obszar działania

Cele indywidualne

Cele lokalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Wzrost bezpieczeństwa
 Poprawa jakości zasilania.
energetycznego
Poprawa parametrów pracy
Wytwarzanie energii  Poprawa jakości zasilania.
systemu
elektrycznej
Poprawa parametrów pracy
elektroenergetycznego
w oparciu o paliwa
systemu
 Zwiększenie atrakcyjności
konwencjonalne
elektroenergetycznego
terenów inwestycyjnych
(np. kogeneracja)
 Uzyskanie określonego efektu
poprzez zmniejszenie kosztów
ekonomicznego
zaopatrzenia w energię
 Tworzenie nowych miejsc
pracy

28

Cele regionalne







Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym dotyczących
Wzrost bezpieczeństwa
zmniejszenia emisji szkodliwych
energetycznego
gazów do atmosfery w krajowym
Poprawa jakości zasilania.
miksie energetycznym
Poprawa parametrów
 Uniezależnienie od zagranicznych
pracy systemu
dostaw paliw (z wyłączeniem
elektroenergetycznego.
gazu)
Tworzenie nowych miejsc  Zwiększenie mocy zainstalowanej
pracy
w KSE
Pobudzenie rozwoju
 Rozwój rozproszonych źródeł
gospodarczego poza
energii
terenami większych
 Aktywizacja społeczna. Rozwój
aglomeracji
społeczeństwa obywatelskiego.
 Poprawa jakości zasilania.
Poprawa parametrów pracy
systemu elektroenergetycznego.
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego poza terenami
większych aglomeracji
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Lp.

Obszar działania

Cele indywidualne



 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Poprawa jakości zasilania.
Poprawa parametrów pracy
systemu
elektroenergetycznego (przy
odpowiednim zarządzaniu
produkcją i popytem)
2.Wytwarzanie
 Uzyskanie określonego efektu
energii elektrycznej z
ekonomicznego
różnych źródeł
 Perspektywa uniezależnienia
energii odnawialnej
się wytwórców energii od
zewnętrznych dopłat.
 Termiczne przekształcanie
odpadów z odzyskiem
energii, w tym ochrona
środowiska naturalnego
poprzez np. utylizację
szkodliwych odpadów










Cele lokalne

Cele regionalne

Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
Wzrost bezpieczeństwa
 Zmniejszenie energochłonności
energetycznego
gospodarki
Poprawa jakości zasilania.
 Realizacja celów na poziomie
Poprawa parametrów pracy
międzynarodowym dotyczących
systemu
 Wzrost bezpieczeństwa
zmniejszenia emisji szkodliwych
elektroenergetycznego (przy
energetycznego
gazów do atmosfery czy
odpowiednim zarządzaniu
 Poprawa jakości zasilania.
zwiększania udziału OZE w
produkcją i popytem)
Poprawa parametrów
krajowym miksie energetycznym.
Zwiększenie atrakcyjności
pracy systemu
 Uniezależnienie od zagranicznych
terenów inwestycyjnych
elektroenergetycznego
dostaw paliw
poprzez zmniejszenie kosztów
(przy odpowiednim
 Zwiększenie mocy zainstalowanej
zaopatrzenia w energię
zarządzaniu produkcją i
w KSE
Tworzenie nowych miejsc
popytem)
 Rozwój rozproszonych źródeł
pracy
 Tworzenie nowych miejsc
energii
Perspektywa uniezależnienia
pracy
 Aktywizacja społeczna. Rozwój
się wytwórców energii od
 Pobudzenie rozwoju
społeczeństwa obywatelskiego
zewnętrznych dopłat.
gospodarczego poza
 Poprawa jakości zasilania.
Termiczne przekształcanie
terenami większych
Poprawa parametrów pracy
odpadów z odzyskiem
aglomeracji
systemu elektroenergetycznego
energii, w tym ochrona
 Rozwój niskoemisyjnego
(przy odpowiednim zarządzaniu
środowiska naturalnego
transportu publicznego
produkcją i popytem)
poprzez np. utylizację
 Pobudzenie rozwoju
szkodliwych odpadów
gospodarczego poza terenami
Rozwój niskoemisyjnego
większych aglomeracji
transportu publicznego
 Rozwój niskoemisyjnego transportu
publicznego
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Lp.

3.

Obszar działania

Cele indywidualne

Cele lokalne

Cele regionalne

 Uzyskanie określonego efektu
ekonomicznego
 Zwiększenie atrakcyjności
terenów inwestycyjnych
 Poprawa jakości
poprzez zmniejszenie kosztów
powietrza w sytuacji
Wytwarzanie energii
zaopatrzenia w energię
zastąpienia
cieplnej w oparciu  Uzyskanie określonego efektu  Poprawa jakości powietrza w
indywidualnych kotłowni
o źródła
ekonomicznego
sytuacji zastąpienia
lokalną siecią
konwencjonalne
indywidualnych kotłowni
ciepłowniczą
lokalną siecią ciepłowniczą.
Zmniejszenie niskiej emisji
 Tworzenie nowych miejsc
pracy
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Cele krajowe

 Rozwój rozproszonych źródeł
energii
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Lp.

4.

Obszar działania

Cele indywidualne

Cele lokalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zwiększenie i racjonalizacja
wykorzystania zasobów
lokalnych
 Perspektywa uniezależnienia
się wytwórców energii od
 Wzrost bezpieczeństwa
zewnętrznych dopłat
energetycznego
 Przekształcanie odpadów w
 Uzyskanie określonego efektu
kierunku wykorzystania
ekonomicznego
energetycznego, w tym
 Zwiększenie i racjonalizacja
ochrona środowiska
wykorzystania zasobów
naturalnego poprzez np.
lokalnych
utylizację szkodliwych
Wytwarzanie energii  Perspektywa uniezależnienia
odpadów
cieplnej
się wytwórców energii od
w odnawialnych
 Zwiększenie atrakcyjności
zewnętrznych dopłat
źródłach energii
terenów inwestycyjnych
 Przekształcanie odpadów w
poprzez zmniejszenie kosztów
kierunku wykorzystania
zaopatrzenia w energię
energetycznego, w tym
 Poprawa jakości powietrza
ochrona środowiska
np. poprzez tworzenie bez
naturalnego poprzez np.
emisyjnych źródeł
utylizację szkodliwych
wytwarzania ciepła (np.
odpadów
kolektory słoneczne, pompy
ciepła) zastąpienie
indywidualnych kotłowni
lokalną siecią ciepłowniczą.
Zmniejszenie niskiej emisji.
 Tworzenie nowych miejsc
pracy
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Cele regionalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie
energochłonności
gospodarki
 Aktywizacja społeczna.
Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego poza
terenami większych
aglomeracji

Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym dotyczących
zmniejszenia emisji szkodliwych
gazów do atmosfery czy
zwiększania udziału OZE w
krajowym miksie energetycznym
 Rozwój rozproszonych źródeł
energii
 Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw
 Aktywizacja społeczna. Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego poza terenami
większych aglomeracji
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Lp.

5.

Obszar działania

Wytwarzanie paliw
gazowych

Cele indywidualne

Cele lokalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Aktywizacja społeczna.
Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego. Uzyskanie
 Wzrost bezpieczeństwa
określonego efektu
energetycznego
ekonomicznego
 Uzyskanie określonego efektu  Perspektywa uniezależnienia
ekonomicznego
się wytwórców energii od
 Perspektywa uniezależnienia
zewnętrznych dopłat.
się wytwórców energii od
 Przekształcanie odpadów i
zewnętrznych dopłat.
pozostałości z sektora
 Przekształcanie odpadów w
komunalno – bytowego oraz
kierunku wykorzystania
rolno – spożywczego w
energetycznego
kierunku wykorzystania
energetycznego
 Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
Tworzenie nowych miejsc
pracy
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Cele regionalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Aktywizacja społeczna.
Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego.
 Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego poza
terenami większych
aglomeracji

Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym dotyczących
zmniejszenia emisji szkodliwych
gazów do atmosfery czy
zwiększania udziału OZE w
krajowym miksie energetycznym
 Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw
 Rozwój rozproszonych źródeł
energii
 Aktywizacja społeczna. Rozwój
społeczeństwa obywatelskiego
 Poprawa bilansu płatniczego
dzięki ograniczeniu importu paliw
gazowych
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Lp.

6.

7.

Obszar działania

Cele indywidualne

Cele lokalne

Cele regionalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Uzyskanie określonego efektu
ekonomicznego
 Wzrost bezpieczeństwa
 Zwiększenie i racjonalizacja
energetycznego
wykorzystania zasobów
 Wzrost bezpieczeństwa
 Zwiększenie i racjonalizacja
lokalnych
energetycznego
Dystrybucja energii
wykorzystania zasobów

Poprawa
jakości
zasilania.

Pobudzenie rozwoju
elektrycznej
lokalnych
w ramach własnego
Poprawa parametrów pracy
gospodarczego poza
 Zwiększenie atrakcyjności
systemu dystrybucji
systemu
terenami większych
terenów inwestycyjnych
elektroenergetycznego (przy
aglomeracji
poprzez zmniejszenie kosztów
odpowiednim zarządzaniu
zaopatrzenia w energię
produkcją i popytem)
 Poprawa innowacyjności
gospodarki np. poprzez
rozwój inteligentnych sieci

Dystrybucja energii
cieplnej

 Wzrost bezpieczeństwa
 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Pobudzenie rozwoju
energetycznego
 Zwiększenie i racjonalizacja
gospodarczego poza
 Zwiększenie i racjonalizacja
wykorzystania zasobów
terenami większych
wykorzystania zasobów
lokalnych
aglomeracji
lokalnych
 Zwiększenie atrakcyjności
 Rozwój nowego modelu
 Uzyskanie określonego efektu
terenów inwestycyjnych
biznesowego
ekonomicznego
poprzez zmniejszenie kosztów
zaopatrzenia w energię
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Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym
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Lp.

8.

Obszar działania

Dystrybucja paliw
gazowych

Cele indywidualne

Cele lokalne

Cele regionalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
 Wzrost bezpieczeństwa
 Pobudzenie rozwoju
energetycznego
gospodarczego poza
 Wzrost bezpieczeństwa
 Zwiększenie atrakcyjności
terenami większych
energetycznego
terenów inwestycyjnych
aglomeracji
 Uzyskanie określonego efektu
poprzez zmniejszenie kosztów
 Rozwój nowego modelu
ekonomicznego
zaopatrzenia w energię
biznesowego
 Rozwój niskoemisyjnego
 Poprawa
transportu publicznego
konkurencyjności
gospodarki
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego.
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Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym dotyczących
zmniejszenia emisji szkodliwych
gazów do atmosfery czy
zwiększania udziału OZE w
krajowym miksie energetycznym.
 Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego poza terenami
większych aglomeracji
 Rozwój nowego modelu
biznesowego
 Poprawa konkurencyjności
gospodarki
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego.
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Lp.

9.

Obszar działania

Cele indywidualne

Cele lokalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zwiększenie i racjonalizacja
Sprzedaż energii lub  Uzyskanie określonego efektu
wykorzystania zasobów
paliw gazowych
ekonomicznego
lokalnych
odbiorcom
 Zwiększenie i racjonalizacja

Zwiększenie atrakcyjności
końcowym z
wykorzystania zasobów
uwzględnieniem
terenów inwestycyjnych
lokalnych
odpowiednio
poprzez zmniejszenie kosztów
obniżonych stawek  Rozwój nowego modelu
zaopatrzenia w energię
biznesowego
sieciowych
 Zmniejszenie niskiej emisji
 Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
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Cele regionalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Rozwój niskoemisyjnego
transportu publicznego
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego poza
terenami większych
aglomeracji
 Rozwój innowacyjności i
wzrost kultury technicznej

Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym
 Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw
 Rozwój rozproszonych źródeł
energii
 Rozwój innowacyjności i wzrost
kultury technicznej
 Poprawa innowacyjności
gospodarki np. poprzez rozwój
inteligentnych sieci
 Poprawa konkurencyjności
gospodarki
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego
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Lp.

10.

Obszar działania

Wytwarzanie i
dystrybucja lub
sprzedaż chłodu

Cele indywidualne

Cele lokalne

Cele regionalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zwiększenie i racjonalizacja
wykorzystania zasobów
 Wzrost bezpieczeństwa
lokalnych
 Uzyskanie określonego efektu
energetycznego
 Zwiększenie atrakcyjności
ekonomicznego
 Pobudzenie rozwoju
terenów inwestycyjnych
 Zwiększenie i racjonalizacja
gospodarczego poza
poprzez zmniejszenie kosztów
wykorzystania zasobów
terenami większych
zaopatrzenia w energię
lokalnych
aglomeracji
 Poprawa efektywności
 Rozwój nowego modelu
 Rozwój innowacyjności i
wykorzystania istniejącej
biznesowego
wzrost kultury technicznej
infrastruktury wytwórczej
(wytwarzanie chłodu w
okresie zmniejszonego
zapotrzebowania na ciepło)
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Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Zmniejszenie energochłonności
gospodarki
 Realizacja celów na poziomie
międzynarodowym
 Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw
 Rozwój rozproszonych źródeł
energii
 Rozwój innowacyjności i wzrost
kultury technicznej
 Poprawa konkurencyjności
gospodarki
 Pobudzenie rozwoju
gospodarczego
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Lp.

11.

Obszar działania

Magazynowanie
energii lub jej
nośników

Cele indywidualne

Cele lokalne

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Wzrost bezpieczeństwa
 Poprawa jakości zasilania.
energetycznego
Poprawa parametrów pracy  Poprawa jakości zasilania.
systemu
Poprawa parametrów pracy
elektroenergetycznego
systemu
 Zwiększenie i racjonalizacja
elektroenergetycznego
wykorzystania zasobów
 Zwiększenie i racjonalizacja
lokalnych
wykorzystania zasobów
 Uzyskanie określonego efektu
lokalnych
ekonomicznego

Źródło: opracowanie własne
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Cele regionalne

Cele krajowe

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Poprawa jakości zasilania.
Poprawa parametrów
pracy systemu
elektroenergetycznego
 Zwiększenie i
racjonalizacja
wykorzystania zasobów
lokalnych
 Rozwój innowacyjności i
wzrost kultury technicznej
 Rozwój nowego modelu
biznesowego
 Poprawa innowacyjności
gospodarki np. poprzez
rozwój inteligentnych sieci
 Poprawa
konkurencyjności
gospodarki

 Wzrost bezpieczeństwa
energetycznego
 Uniezależnienie od zagranicznych
dostaw paliw
 Rozwój rozproszonych źródeł
energii
 Poprawa jakości zasilania.
Poprawa parametrów pracy
systemu elektroenergetycznego
 Zwiększenie i racjonalizacja
wykorzystania zasobów lokalnych
 Rozwój innowacyjności i wzrost
kultury technicznej
 Rozwój nowego modelu
biznesowego
 Poprawa innowacyjności
gospodarki np. poprzez rozwój
inteligentnych sieci
 Poprawa konkurencyjności
gospodarki
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1.3.

Kryteria identyfikacji klastrów energii

1.3.1. Propozycja metody identyfikacji klastrów energii
Potrzeba identyfikacji czy dane porozumienie jest klastrem energii jest istotne
szczególnie w przypadku, gdy klaster energii lub któryś z członków klastra energii
ubiega się o wsparcie ze środków publicznych, lub gdy zbierane są dane do celów
statystycznych. W innych przypadkach, ze względu na ryzyko blokowania inicjatyw
obywatelskich, nie powinna być dokonywana procedura identyfikacji porozumień
nazwanych przez sygnatariuszy klastrem energii. Porozumienie klastra energii, zawsze
w początkowym etapie przyjmowane jest jako umowa, w ramach której realizacja
poszczególnych przedsięwzięć, przynosić ma pozytywne efekty finansowe,
energetyczne i środowiskowe dla wszystkich zaangażowanych stron.
Gdy istnieje konieczność identyfikacji klastra energii pod względem formalnym lub
jego weryfikacji należy wykorzystać w tym celu dwa dokumenty: umowę klastra oraz
akt założycielski koordynatora klastra energii.
Z umowy klastra powinno wynikać, że klaster został utworzony zgodnie
z obowiązującym prawem i wypełnia warunki wynikające z definicji formalnej klastra
energii. Weryfikacja umowy klastra energii nie ma na celu analizy zgodności
z prawem a jedynie potwierdzenie, że klaster energii rzeczywiście został utworzony.
Akt założycielski koordynatora klastra energii jako drugi etap powstawania klastra,
potwierdza formalne jego utworzenie. Aktem założycielskim klastra energii może być,
np. statut spółdzielni.
Oprócz kryteriów formalno – prawnych potrzebnych do identyfikacji klastra energii,
należy ocenić poziom realizacji celów klastra energii poprzez specjalny formularz
wypełniony przez koordynatora klastra energii, noszący nazwę „Ankieta
charakteryzująca klaster energii”. W takiej ankiecie możliwe jest zamieszczenie
dodatkowych kryteriów, pozwalających na ocenę użyteczność klastra energii w skali
lokalnej, regionalnej i krajowej.
W związku z powyższym, kryteria identyfikacji klastra energii można podzielić na dwie
części:



kryteria formalno-prawnej identyfikacji klastra energii, których spełnienie
pozwala stwierdzić, że dane porozumienie jest klastrem energii (poziom 1),
kryteria oceny poziomu realizacji celów klastra energii, które pozwalają
ocenić jak cele klastra energii wpisują się w realizację celów na poziomie
lokalnym, regionalnym lub krajowym (poziom 2).

Propozycję ankiety charakteryzującej klaster energii zawiera poniższa tabela.
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Tabela 3. Ankieta charakteryzująca klaster energii

Lp.

Nazwa kryterium

Zakres informacji niezbędny do oceny
spełnienia kryterium

Opis sposobu spełnienia kryterium

Kryteria formalno-prawnej identyfikacji klastra energii – poziom 1

1.

2.

3.

Wymóg posiadania przez
wnioskodawcę umowy klastra
energii

Należy wskazać dane potwierdzające fakt
zawarcia umowy klastra energii (tj. strony
umowy, datę i miejsce zawarcia)

Kryterium jest spełnione, jeśli wnioskodawca wskaże
oczekiwane dane

Cele klastra energii na poziomie
indywidualnym, lokalnym,
regionalnym i krajowym

Należy podać cele klastra energii na
poziomie indywidualnym, lokalnym,
regionalnym i krajowym, posługując się
danymi wskazanymi w rozdz. 1 - tabela 1
„Cele zawiązywania klastrów energii na
poziomie indywidualnym, lokalnym,
regionalnym i krajowym”

Kryterium jest spełnione, jeśli co najmniej jeden cel,
podany przez wypełniającego ankietę, będzie
zgodny z co najmniej jednym celem z każdej grupy
z tabeli 1

Zakres funkcjonowania klastra
energii

Należy podać zakres funkcjonowania
klastra energii, posługując się danymi
wskazanymi w rozdz. 1 - tabela 2 – „Zakres
funkcjonowania klastrów energii (…)”

Kryterium jest spełnione, jeśli zakres funkcjonowania
klastra energii, podany przez wypełniającego
ankietę, będzie zgodny z co najmniej jednym
z zakresów funkcjonowania klastra energii,
podanych w tabeli 2
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Lp.

4.

Nazwa kryterium

Sposób powołania koordynatora
klastra energii

Zakres informacji niezbędny do oceny
spełnienia kryterium
Należy wykazać fakt powołania
koordynatora klastra energii (poprzez
wskazanie danych charakteryzujących
podmiot pełniący rolę koordynatora
klastra, np. dla podmiotu istniejące
wskazanie danych rejestrowych, a dla
nowo powstałego datę jego utworzenia
wraz krótkim opisem formy prawnej w jakiej
będzie on funkcjonował)

Opis sposobu spełnienia kryterium

Kryterium jest spełnione, jeśli koordynator klastra
energii powołany jest zgodnie z umową klastra
energii oraz został powołany w formie ustalonej
przez jej strony

Kryteria oceny poziomu realizacji celów klastra energii – poziom 2

5.

6.

Sposób uregulowania relacji
klastra energii z OSD dot.
wykorzystywania sieci
dystrybucyjnej

Należy opisać porozumienie między OSD,
a klastrem energii, jeśli zakres
funkcjonowania klastra energii tego
wymaga lub napisać i uzasadnić,
że porozumienie nie jest wymagane

Kryterium jest spełnione, jeśli istnieje porozumienie
z OSD lub z zakresu funkcjonowania klastra energii
wynika, że nie jest ono konieczne (np. układ
wyspowy, wykorzystanie własnej infrastruktury)

Poziom zaspokojenia potrzeb
energetycznych członków klastra
energii

Proponuje się, aby podawać
w procentach, przewidywany w bilansie
rocznym poziom pokrycia
zapotrzebowania członków klastra energii
przez wytwórców energii (elektrycznej
ciepła sieciowego i biogazu lub biopaliw),
będących członkami klastra energii wraz
ze sposobem wyliczenia tej wartości

Kryterium jest spełnione, jeśli co najmniej 50%
zapotrzebowania członków klastra energii na ciepło
lub 30% zapotrzebowania na energię elektryczną,
zaspokajane jest przez wytwórców będących
członkami klastra energii
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Lp.

7.

8.

Nazwa kryterium

Udział energii OZE, z kogeneracji
lub energii odpadowej w zużyciu
energii przez członków klastra
energii

Wzrost wskaźnika niezawodności
dostaw energii

Zakres informacji niezbędny do oceny
spełnienia kryterium

Opis sposobu spełnienia kryterium

Proponuje się, aby podawać
w procentach, dla poszczególnych
nośników energii lub sposobu jej
wytwarzania: udział OZE, udział
kogeneracji i udział energii odpadowej
wraz ze sposobem wyliczenia każdego
z przypadków

Kryterium jest spełnione, jeśli co najmniej 15% energii
użytkowanej przez członków klastra energii jest
produkowane z OZE (minimalne wymaganie KE dla
produkcji energii elektrycznej przez Polskę)
lub najmniej 20% energii zużywanej przez członków
klastra energii jest produkowane w kogeneracji lub
jest energią odpadową

Należy podać w procentach wzrost
wskaźnika niezawodności: dla nośników
energii, gdzie ten wzrost nastąpił oraz
podać sposób wyliczenia

Kryterium jest spełnione, jeśli wskaźnik
niezawodności dostaw wzrośnie o co najmniej 10%
dla dowolnego nośnika energii w klastrze energii
Sposób wyznaczenia wskaźnika powinien opierać
się na wskazaniu udziału procentowego mocy
wytwórczych zaspokajanych ze źródeł
wewnętrznych klastra energii w stosunku do całości
zapotrzebowania na moc w klastrze energii

Źródło: opracowanie własne
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Analizując powyższą tabelę, zawierającą „Ankietę charakteryzującą klaster energii”
należy pamiętać, że kryteria uwzględnione na poziomie 2, a dokładniej kryteria 6, 7
i 8 mogą być kłopotliwe do spełnienia, szczególnie w początkowym etapie
tworzenia się klastra energii. Niemniej jednak, każdy klaster energii, który powstaje
w celu uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych i środowiskowych, powinien
zostać przemyślany przez jego członków i koordynatora, tak aby możliwość
spełnienia kryteriów 6, 7 i 8, mogła zostać określona jeszcze przed rozpoczęciem
realizacji działań w ramach klastra energii. Dzięki temu, możliwa będzie identyfikacja
klastrów energii, tak aby wsparcie finansowe dla klastrów energii dotyczyło tych
podmiotów, które realizują w jak najwyższym stopniu cele polityki państwa lub
samorządu.

1.3.2. Wykorzystanie metody identyfikacji klastra energii
w procesie
oceny
wniosków
o
dofinansowanie
przedsięwzięć w ramach klastra energii
W przypadku udzielania wsparcia finansowego beneficjentom, którzy są członkami
klastra energii, na realizację przedsięwzięć realizowanych w ramach klastra energii,
należy w sposób jednoznaczny i mierzalny ocenić wniosek beneficjenta i przedstawić
listę rankingową. W związku z tym proponuje się zastosowanie dwuetapowego trybu
oceny wniosku.


Etap I dotyczący identyfikacji klastra energii oparty jest
 o kryteria formalno-prawnej identyfikacji klastra energii (poziom 1, który
jest opisany w tabeli 3),
 o kryteria oceny poziomu realizacji celów klastra energii (poziom 2,
który jest opisany w tabeli 3),


Etap II dotyczący identyfikacji projektów w klastrze energii powinien
dotyczyć oceny projektu, który ma być realizowany w klastrze energii, i
o którego dofinansowanie ubiega się wnioskodawca będący
członkiem tego klastra energii.

Powyższy podział na etapy jest konieczny ze względu na fakt, iż klaster energii ma
stanowić wartość dodaną do projektów, które mogą być również realizowane poza
klastrem energii. Niemniej jednak, w przypadku klastra energii, produkcja
i bilansowanie energii są szczególnie ważne, ponieważ w wyniku realizacji
planowanych przedsięwzięć, członkowie klastra energii będą korzystać z energii
wytwarzanej lokalnie – mogąc uczestniczyć w jej wytwarzaniu, a jednocześnie
odczuwając pozytywne efekty finansowe i środowiskowe, wynikające z redukcji
kosztów opłat za energię oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Etap I
W tym etapie proponuje się wykorzystanie opisanej wyżej metody identyfikacji klastra
energii. Oceny klastra energii dokonywałoby się według algorytmu przedstawionego
na rys. 1 i rys. 2., na podstawie odpowiedzi udzielonych przez wnioskodawcę
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w ankiecie charakteryzującej klaster energii, opisanej w tabeli 3, która stanowić
może element wniosku o dofinansowanie.
Poniższy schemat wskazuje jedynie ścieżkę postępowania przy uwzględnianiu
kryteriów zawartych w tabeli 1. W zależności od celów systemu dofinansowania
klastrów energii schemat może być modyfikowany.
Ponadto omawiany schemat został przygotowany pod programy w trybie
pozakonkursowym. W celu przejścia etapu I konieczne byłoby spełnienie wszystkich
kryteriów formalno-prawnej identyfikacji klastra energii. Z bloku kryteriów oceny
poziomu realizacji celów klastra energii można wybrać kryteria, które odpowiadają
realizacji celów stawianych systemowi wsparcia finansowego.
Gdyby jednak programy, w ramach których możliwe będzie finansowanie klastrów
energii odbywały się w trybie konkursowym, wystarczy odpowiedziom „TAK” i „NIE”
np. przypisać odpowiednio punkty: 1 i 0. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy
możliwość sumowania punktów, przy braku konieczności spełnienia warunków.
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Rys. 1. Schemat blokowy identyfikacji klastra energii – poziom 1
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 2. Schemat blokowy identyfikacji klastra energii – poziom 2
Źródło: opracowanie własne

Etap II
Etap II oparty byłby o specyfikę kryteriów programów, w ramach, których możliwe
będzie udzielenie dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w ramach klastra
energii. Powyższe oznacza, że etap ten nie będzie poświęcony identyfikacji samego
klastra energii oraz sposobu i ewentualnych korzyści, które są/będą osiągane, dzięki
jego funkcjonowaniu, a ocenie samego projektu działania, planowanego do
realizacji w ramach klastra energii
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W związku z powyższym, na etapie II proponuje się ocenę projektów realizowanych
przez uczestników klastrów energii. Kryteria na tym etapie będą ustalane
w zależności od rodzajów i trybów programów, w ramach różnych osi
priorytetowych, zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującymi w systemach
wsparcia.
W przypadku POIiŚ, niezależnie od trybu wyboru projektu, projekty oceniane będą:
kryteriami formalnymi - ocena zerojedynkowa, niespełnienie kryterium
powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny, oraz:
kryteriami merytorycznymi, tj.:
o kryteriami merytorycznymi I stopnia – ocena punktowa (premia
w postaci określonej liczby punktów), niespełnienie kryterium nie
powoduje wykluczenia projektu z (dalszej) oceny, lub
o kryteriami merytorycznymi II stopnia – ocena zerojedynkowa,
niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej)
oceny.
o



Ponadto procedury wyboru i zatwierdzania operacji (projektów) w ramach POIiŚ są
szczegółowo określone w dokumencie „System oceny i wyboru projektów w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”, stanowiącym
załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020.
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2. Potencjalne modele funkcjonowania klastrów
energii
2.1.
Określenie
potencjalnych
funkcjonowania klastrów energii

modeli

Klaster energii co do zasady jest organizacją o dosyć elastycznym podejściu do
sposobów realizacji określonych celów danego klastra. Potwierdzają to nie tylko
aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, ale także rekomendacje
sformułowane w toku przeprowadzania niniejszej analizy.
Oznacza to, iż rekomendowanie sztywno zdefiniowanych modeli biznesowych,
pozostawiając członkom klastra jedynie niewielki margines swobody w zakresie
wyboru jednego z kilku przedstawionych modeli, byłoby nieuzasadnione.
Nie oznacza to jednak, iż sposób prowadzenia działalności w ramach klastra energii
pozostaje całkowicie nieuregulowany, pozostawiając potencjalnym członkom
klastra absolutną swobodę w zakresie wyboru szeroko rozumianej formy organizacji
klastra. Bez stworzenia choćby najluźniejszych ram prawnych dla budowy klastrów
energii mogłoby się okazać, iż taka forma organizacji byłaby wykorzystywana
jedynie w celu prowadzenia działalności gospodarczej na pewnych preferencyjnych
warunkach przy całkowitym zignorowaniu podstawowych funkcji klastrów.
Pierwszą, a zarazem najogólniejszą wskazówkę dotyczącą modelu biznesowego
form organizacji klastra znajdziemy już w aktualnie obowiązującej definicji legalnej
klastra energii, która wskazuje, iż podstawową funkcją klastrów energii, będącą
zarazem determinantem ich powołania, jest równoważenie zapotrzebowania na
energię w danym obszarze poprzez jej wytwarzanie, dystrybucję lub obrót.
Należy domniemywać, iż powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy i nie
wyłącza możliwości prowadzenia innych aktywności gospodarczych sprzyjających
równoważeniu zapotrzebowania na energię na danym obszarze, np. jej
magazynowania.
Wydaje się, iż także w tym przypadku, dokonując interpretacji określenia „energia”
należy zastosować wykładnię rozszerzającą, uznając, iż dopuszczalna jest także
działalność w zakresie wytwarzania, dystrybucji i obrotu nośnikami energii, np. takimi
jak biogaz.
Pomimo stosunkowo dużej swobody w kształtowaniu profilu działalności klastra,
podziału kompetencji czy organizacji przepływu konkretnych dóbr w ramach klastra,
podjęto próbę uporządkowania struktury klastra energii, rozrysowując go w formie
schematu.
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Rys. 3. Schemat modelu interesariuszy, relacji i powiązań klastra energii
Źródło: opracowanie własne
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Jak wspomniano wcześniej, powyższy diagram obrazuje klaster energii w jego
możliwie najbardziej złożonej wersji, obejmującej wytwarzanie energii oraz jej
nośników we wszelkich możliwych źródłach energii i w razie potrzeby
magazynowanie, oraz jej dostarczanie szerokiemu spektrum odbiorców końcowych.
Szczegółowe role poszczególnych członków klastra energii zostaną omówione
w dalszej części ekspertyzy.
Klaster energii opiera się na wytwarzaniu różnego rodzaju energii, co jest niejako
fundamentem jego działalności biznesowej i punktem wyjścia w stosunku do
pozostałej aktywności na polu gospodarczym tj. dystrybucji czy obrotu. Wydawać by
się więc mogło, iż modele funkcjonowania klastrów energii można by sklasyfikować
podług rodzajów wytwarzanej energii lub jej nośników. W praktyce jednak, można
domniemywać, iż w celu osiągnięcia pożądanego efektu synergii, taktyka
biznesowa klastra opierać się będzie na połączeniu co najmniej dwóch rodzajów
energii. W konsekwencji podział modeli funkcjonowania klastrów w oparciu o rodzaj
wytwarzanej energii byłby sztuczny, a przez to nieużyteczny.
Dużo pewniejszą metodą klasyfikacji modelu działania klastra jest oparcie jej na
sposobie dostarczania energii lub jej nośników do odbiorców, czy sposobie
wyprowadzania jej nadmiaru poza obszar klastra. Sposób dystrybucji mediów do
odbiorców będzie bowiem odgrywał istotną rolę już na etapie formułowania
koncepcji biznesowej i technicznej funkcjonowania danego klastra, rzutując
jednocześnie na dalszy sposób jego działania i potencjalne możliwości rozwoju.
W ten sposób możemy wyodrębnić trzy podstawowe modele klastrów energii:
1) Klaster oparty na współpracy z operatorem/ami istniejącego/cych
systemu/ów dystrybucji/cyjnych,
2) Klaster oparty o własną infrastrukturę dystrybucyjną,
3) Klaster wykorzystujący częściowo własną infrastrukturę dystrybucyjną,
a częściowo działający w oparciu o umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych z podmiotem zewnętrznym.
Model pierwszy, oparty całkowicie na współpracy z podmiotem zewnętrznym, przy
odpowiednim uregulowaniu relacji pomiędzy operatorami systemów dystrybucji,
a klastrem ma szansę stać się najpowszechniejszym modelem funkcjonowania
klastrów energii. Jest to bowiem scenariusz najłatwiejszy pod kątem organizacyjnym
oraz niewymagający dodatkowych, często znacznych nakładów inwestycyjnych.
Powierzenie
zadań
ciążących
na
operatorze
systemu
dystrybucji
wyspecjalizowanemu i doświadczonemu podmiotowi o dużym potencjale
rzeczowym może okazać się w wielu przypadkach najrozsądniejszym rozwiązaniem.
Zwłaszcza w przypadku klastrów, które bazują na dużej ilości, stosunkowo niewielkich
i rozproszonych odbiorców.
Z kolei model drugi tj. oparty o działalność z wykorzystaniem własnej infrastruktury
dystrybucyjnej posiada duży potencjał innowacyjności, pozwalający testować nowe
rozwiązanie techniczne w zakresie choćby inteligentnych sieci czy zarządzania
popytem. Ponadto klaster w tym wypadku nie jest ograniczony stanem technicznym
49

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

ani dostępnością danej infrastruktury na jego obszarze działania. To z kolei
pozytywnie przekłada się na budowę nowych możliwości w skali lokalnej poprzez
chociażby rozwój własnej sieci ciepłowniczej. Wydaje się, iż ten model klastra
najlepiej sprawdzi się w przypadku stosunkowo niewielkiej liczby dużych i skupionych
odbiorców.
Z trzecim, mieszanym i przez to nie do końca pełnowartościowym modelem
funkcjonowania klastra będziemy mieli do czynienia w sytuacji, kiedy np. będzie on
dostarczał energię elektryczną za pośrednictwem działającego na danym terenie
OSD, jednocześnie dostarczając energię cieplną za pomocą własnej sieci
ciepłowniczej. Możliwym wydaje się również scenariusz, w którym część odbiorców
będzie zasilana z własnej sieci, a część z sieci należącej do lokalnej spółki
dystrybucyjnej.
Możliwości kombinacji w zakresie kształtowania sposobu działania klastra energii jest,
jak widać wiele. Wybór modelu będzie naturalnie zależał od wizji rozwoju danego
klastra i oparty zostanie na indywidualnych możliwościach i potrzebach.

2.2.

Role członków klastra energii

Role członków klastra energii wynikają bezpośrednio ze schematu funkcjonalnego
klastra energii umieszczonego na rysunku (schemat modelu interesariuszy, relacji
i powiązań – rysunek 3) czyli podziału na: wytwórców, koordynatora klastra
i odbiorców energii. Na rysunku widać wyraźnie wszystkie podmioty, które są
bezpośrednio związane z klastrem i mogą w nim pełnić rolę aktywną, w tym również
kształtować lub oddziaływać na sposób i zasady jego funkcjonowania oraz dalsze
etapy rozwoju klastra. Z klastrem współpracują również liczne podmioty zewnętrzne,
niewidoczne na schemacie, które dostarczają produkty i usługi, niemożliwe do
dostarczenia w ramach i przez członków klastra, lub których dostarczanie byłoby
nieracjonalne (ze względów organizacyjnych i wysokich kosztów). Do tych
podmiotów należą m.in.:









dostawcy
paliw
(nie
dotyczy
lokalnych
producentów
biopaliw
i biosurowców),
dostawcy usług serwisowych i eksploatacyjnych (często wystąpi wymóg
wysokiej specjalizacji i obowiązek autoryzacji – np. Urząd Dozoru
Technicznego, serwisy producentów urządzeń, itp.),
dostawcy usług energetycznych i wykonawcy audytów energetycznych,
biura projektowe i wykonawcy robót budowlanych oraz instalacyjnych,
instytucje finansowe finansujące działalność i rozwój klastra oraz banki
operacyjne,
kancelarie prawne,
jednostki badawcze i naukowe.

Cechą wspólną podmiotów zewnętrznych jest to, że klaster może współpracować
z nimi najczęściej za pośrednictwem koordynatora oraz fakt, że współpraca ta
opiera się na w pełni rynkowych zasadach i w oparciu o ogólny, obowiązujący stan
prawny. Zrezygnowano zatem ze szczegółowego opisu związków i relacji tych
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podmiotów z członkami klastra. Opis taki nie wnosiłby wartości do treści dokumentu.
Wyjątek stanowi tu opis relacji z zewnętrznymi OSD, które nie wchodzą organizacyjnie
i administracyjnie w strukturę klastra, ale ich infrastruktura techniczna ma, w co
najmniej dwóch modelach istotny udział w funkcjonowaniu klastra. Współpraca
z OSD odbywać się będzie zawsze na zasadach określonych w przepisach.

Wytwórcy energii
Wytwórca energii może być inicjatorem, a nawet liderem, jeżeli członkowie klastra
energii nadadzą mu taką rangę w umowie klastra, określając zarazem w sposób
indywidualny jego rolę i zakres kompetencji, które nie powinny wchodzić w zakres
kompetencji koordynatora. Wytwórca energii będzie również najczęściej realizował
funkcje związane z magazynowaniem energii, jeżeli takowe będą przewidziane
w strukturze infrastruktury klastra.
Niektóre zadania (głównie techniczne i logistyczne) wytwórcy energii, mogą być
w różnych fazach rozwoju klastra wymieniane z koordynatorem klastra. W fazie
tworzenia i początkowym rozwoju klastra, wytwórca energii może być
odpowiedzialny za wiele z nich, w tym m. in. za logistykę związaną z dostawą
niezbędnych surowców energetycznych oraz serwisowanie i konserwacje techniczne
urządzeń i instalacji.
W miarę rozwoju klastra zadania te mogą być przejmowane przez koordynatora
klastra energii. Dotyczy to również planowania, rozwoju czy modernizacji instalacji
wytwórczych energii. Należy się spodziewać, że wytwórcy energii będą aktywnymi
członkami klastra oraz inicjatorami działań związanych z rozwojem i ekspansją klastra,
jak również realizacją nowych inwestycji w infrastrukturę techniczną, w tym
w szczególności w wytwarzanie energii. Będą również ściśle i aktywnie
współpracować z koordynatorem klastra.
Należy również zaznaczyć, że stworzenie właściwego z punktu widzenia wytwórców
energii otoczenia regulacyjnego, administracyjnego i ekonomicznego (również
w kontekście wsparcia finansowego dla realizacji inwestycji) będzie kluczowe dla
podejmowania decyzji inwestycyjnych, od których będzie zależeć tworzenie klastrów
energii oraz dalszy rozwój i sprawne ich funkcjonowanie, których źródła te będą
podstawą.

Koordynator klastra energii
Koordynator klastra energii - jest podmiotem powoływanym specjalnie do pełnienia
tej funkcji w ramach klastra. Jego podstawowa rola i zadania, to:
1) Pełnienie funkcji zarządczej, czyli roli administratora klastra z zakresem
działalności pokrywającym m.in.:
a. prowadzenie bieżących spraw klastra i obsługi administracyjnej,
b. obowiązki prawne wynikające z definicji klastra energii i koordynatora
klastra energii oraz z postanowień umownych,
c. organizowanie spotkań i prowadzenia mediacji między członkami
klastra,
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d. zapewnienie obsługi prawnej i podatkowej,
e. zapewnienie obsługi technicznej i serwisowej instalacji i infrastruktury
technicznych,
f. reprezentowanie klastra na zewnątrz.
2) Pełnienie funkcji spółki obrotu dla klastra w przypadku modelu opartego na
współpracy z zewnętrznym OSD, w tym bilansowanie potrzeb energetycznych
i możliwości wytwórczych wewnątrz klastra,
3) Zapewnienie właściwej koordynacji dostaw paliw i nośników energii od
zewnętrznych dostawców,
4) Pozyskiwanie lokalnych producentów biopaliw i biosurowców do produkcji
energii oraz koordynacja ich dostaw do instalacji wytwórczych,
5) Pełnienie funkcji operatora wewnętrznych systemów dystrybucji,
6) Inicjowanie zmian związanych z rozwojem klastra w aspektach technicznych
i organizacyjnych oraz opracowywanie propozycji rozwoju, i wdrażanie zmian,
7) Współpraca z zewnętrznymi jednostkami naukowymi i badawczymi dla
zapewnienia innowacyjności technologicznej stosowanych rozwiązań
technicznych i technologicznych,
8) Pełnienie funkcji koordynatora w przypadku wdrażania inwestycji związanych
z modernizacjami i rozwojem klastra, w tym kompleksowe przygotowanie oraz
koordynowanie realizacji i nadzór w odniesieniu do realizowanych wewnątrz
klastra projektów inwestycyjnych,
9) Poszukiwanie i organizacja finansowania projektów inwestycyjnych,
10) Moderowanie dyskusji w odniesieniu do kierunków dalszego funkcjonowania
klastra (rozwoju).
W tym kontekście koordynator w sposób naturalny pełni jednocześnie lub przejmuje
rolę lidera całego klastra energii i jego rola jest kluczowa w zapewnieniu
poprawnego i efektywnego funkcjonowania klastra w sposób reprezentujący
interesy wszystkich jego członków. Forma prawna i zasady funkcjonowania oraz
sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem koordynatora przez członków klastra
omówiono w kolejnych rozdziałach.
Zakres obowiązków koordynatora klastra może być oczywiście rozszerzany
i modyfikowany (o ile modyfikacje te nie stoją w sprzeczności z ustawą) w umowie
klastra, która szczegółowo została omówiona w rozdziale 4, Koordynator klastra
pomimo pełnienia szczególnej roli w specyficznym układzie interesów, jakim jest
klaster energii, wciąż pozostaje podmiotem gospodarczym, który może korzystać
z usług podmiotów zewnętrznych. Możliwa jest zatem sytuacja, w której część zadań
koordynatora może, w celu optymalizacji procesowej i kosztowej, zostać zlecona
podmiotom trzecim, co nie zwalnia oczywiście koordynatora z odpowiedzialności za
prawidłowe wykonanie tych zadań.
Kwestia finansowania działalności koordynatora klastra energii pozostaje otwarta
i powinna zostać doprecyzowana w umowie klastra. Co do zasady istnieją dwa
podstawowe scenariusze w zakresie pokrywania kosztów funkcjonowania
koordynatora:
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1. Scenariusz budżetowy, w którym koordynator klastra otrzymuje od członków
klastra pewną ustaloną kwotę w formie wynagrodzenia za usługę koordynacji.
Proporcje w jakich dana kwota będzie podzielona na poszczególnych
członków klastra zależeć będą od woli stron umowy klastra.
2. Scenariusz marżowy, w którym koordynator klastra uzyskuje pewną marżę
wynikającą z roli pośrednika (spółki obrotu) w zakresie zaopatrywania
odbiorców klastra w energię lub paliwo gazowe.
Możliwe do uzyskania marże, zostały zaprezentowane w sześciu przykładowych
scenariuszach zaprezentowanych w podrozdziale 2.3.7.

Odbiorcy końcowi
Odbiorcy końcowi energii – są ważnymi interesariuszami klastra. Wielokrotnie będą
inicjatorami jego utworzenia, z uwagi na perspektywę i możliwości optymalizacji
kosztów dostaw i poprawę jakości energii, jak również możliwość bycia pośrednim
beneficjentem
zwiększonych
możliwości
uzyskania
dofinansowania
za
pośrednictwem klastrów.
Rola odbiorców energii wchodzących w skład klastra jest zależna od ich statusu
prawnego. Szczególna rola dotyczy podmiotów publicznych.
W tym kontekście, z uwagi na ich charakterystyczne cechy związane ze statusem
prawnym i specyfiką użytkowania energii należy wyróżnić następujące podmioty:





jednostki samorządu terytorialnego (JST) i spółki komunalne,
odbiorcy instytucjonalni, w tym przedsiębiorstwa różnym profilu zużycia energii,
odbiorcy indywidualni (osoby fizyczne),
przedsiębiorstwa transportu publicznego.

Jednostki Samorządu Terytorialnego
Udział JST rodzi pewne trudności (szerzej omówione w dalszych rozdziałach)
związane z ich udziałem w klastrze, wynikające z obowiązku stosowania ustawy PZP
ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie gminnym. JST,
jednakże będzie miało w wielu przypadkach kluczową rolę w inicjowaniu utworzenia
i wspieraniu rozwoju klastrów. Szczególnie na obszarach mniej zurbanizowanych
i mniej uprzemysłowionych z dominującą gospodarką agrarną. JST może w takich
przypadkach pełnić funkcję aktywnego inicjatora klastra i w początkowej fazie
koordynować, a nawet finansować wstępne prace koncepcyjne. Udział JST jako
inicjatora utworzenia klastra, najczęściej obejmował będzie takie działania jak:



inicjowanie oraz koordynacja i wsparcie w opracowywaniu koncepcji klastra,
tworzenie/aktualizowanie
i
dostosowywanie
lokalnych
dokumentów
o charakterze planistycznym do potrzeb tworzenia i rozwoju klastrów (plany
gospodarki niskoemisyjnej, plany rewitalizacji, plany zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe czy lokalne plany zagospodarowania
przestrzennego),
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wstępne mediacje i negocjacje pomiędzy potencjalnymi członkami klastra,
współpraca przy poszukiwaniu możliwości dofinansowania klastrów i pomoc
w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie,
w początkowej fazie rozwoju klastra zapewnienie obsługi administracyjnej
i prawnej.

Ponadto, na warunkach dopuszczonych przez ustawę PZP, JST będzie w większości
przypadków aktywnym odbiorcą końcowym energii, w tym również jako członek
klastra. Dodatkowo udział w klastrze energii stwarza JST możliwości związane
z planowaniem i przyspieszaniem rozwoju lokalnego, w tym rozwoju infrastruktury
komunalnej, pozyskiwanie i uzbrajanie nowych terenów inwestycyjnych, wspieranie
rozwoju i zwiększanie różnorodności usług świadczonych przez podmioty lokalne.

Przedsiębiorstwa
Ważnym z punktu widzenia rozwoju klastrów energii są przedsiębiorstwa, czyli
jednostki prowadzące działalność gospodarczą. Szczególnie ważne w tym
przypadku są przedsiębiorstwa, których działalność skierowana jest na produkcję,
handel i usługi, ściśle i bezpośrednio powiązane z wykorzystywaniem energii,
w zakresie głównej działalności (przedsiębiorstwa energetyczne) czy też
nakierunkowane na pośrednie wykorzystywanie energii do działalności w celach
funkcjonalnych. Przedsiębiorstwa te, zależnie od wielkości mają różne potrzeby
jakościowe i ilościowe, które muszą być zapewniane w całości lub części przez
klaster energii.
Do dalszego opisu można skorzystać z ogólnie znanego podziału na duże
przedsiębiorstwa (DP) oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), jakkolwiek nie
zawsze wielkość zużycia energii w tak podzielonych przedsiębiorstwach będzie
korespondowała wprost z tym podziałem. Należy również zdawać sobie sprawę, że
nie wszystkie DP i nie wszystkie MŚP będą mogły zostać członkami klastra z uwagi na
brak możliwości lub zbyt mały stopień zaspokojenia ich potrzeb energetycznych.
Dotyczy to wielu rodzajów produkcji energochłonnej związanej z bardzo dużym
zapotrzebowaniem na energię. W takich sytuacjach niekorzystne również byłoby
zdominowanie klastra przez jednego zbyt dużego odbiorcę energii. Istnienie
przedsiębiorstwa energochłonnego może być również szansą – często tego typu
podmioty mają swoje instalacje wytwarzające energię elektryczną lub ciepło, co
może zostać wykorzystane do stworzenia klastra energii (np. poprzez
zagospodarowanie ciepła odpadowego z procesów produkcyjnych). Dodatkowo
duży podmiot, posiadający odpowiednie zasoby finansowe i kadrowe może stać się
pożądanym partnerem w klastrze lub też jego inicjatorem.

Przedsiębiorstwa o dużym zużyciu energii
Przedsiębiorstwami o dużym zużyciu energii będą najczęściej DP (zatrudniających
250 i więcej pracowników i o obrocie przekraczającym 50 milionów euro lub
całkowitym rocznym bilansie przekraczającym 43 miliony euro). Dla tych
przedsiębiorstw istotnym będzie poprawa stabilności dostaw energii oraz
optymalizacja kosztów dostaw energii i jej nośników. Działając w ramach klastra
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energii przedsiębiorstwo o dużym zużyciu energii staje się istotnym czynnikiem
zapewniającym synergię członków klastra, w tym w szczególności w odniesieniu do
wytwórców energii DP będzie istotnym czynnikiem zapewniającym stabilność
odbioru energii oraz większe możliwości bilansowania energii w ramach klastra.
Przyczynia się również do rozwoju klastra z uwagi na możliwość planowania
rozbudowy instalacji wytwórczych w przypadku niezbilansowania popytu z podażą
w ramach klastra.
Przedsiębiorstwa takie często mają również stosunkowo mocno rozbudowane
struktury i służby techniczne związane z utrzymaniem ruchu i zapewnieniem dostaw
energii, dzięki czemu posiadają duży potencjał w zakresie współpracy technicznej
z koordynatorem klastra energii mogąc świadczyć na rzecz całego klastra niektóre
usługi, normalnie dostarczane przez dostawców zewnętrznych (serwis techniczny
i konserwacja urządzeń, współpraca przy koordynowaniu projektów inwestycyjnych).
W pewnych sytuacjach przedsiębiorstwo o dużym zapotrzebowaniu może również
pełnić rolę inicjatora powstania klastra, a nawet wspierać (technicznie
i organizacyjnie) działalność koordynatora klastra w początkowej fazie. Dotyczy to
w szczególności przypadków występowania dużego potencjału w zakresie
możliwości lokalnego wytwarzania energii w niewielkich źródłach rozproszonych
(brak lokalnego lidera po stronie producentów energii) w sąsiedztwie
przedsiębiorstwa oraz braku inicjatywy po stronie JST.

Przedsiębiorstwa o małym zużyciu energii
Przedsiębiorstwami o małym zużyciu energii będą MŚP nie spełniające wymogów
klasyfikacyjnych dla DP (zatrudniające mniej niż 250 pracowników, o obrocie
rocznym nie przekraczającym 50 milionów euro lub całkowitym bilansie nie
przekraczającym 43 miliony euro). W przypadku MŚP często kluczowym czynnikiem
jest jakość, a w mniejszym stopniu bezpieczeństwo dostaw energii, w tym
w szczególności energii elektrycznej. Mowa tu w szczególności o przedsiębiorstwach,
których zakres świadczonych usług wymaga zastosowania urządzeń szczególnie
wrażliwych na zmiany parametrów energii elektrycznej lub realizowana produkcja
wymaga wysokiej jakości parametrów energii. Skrócenie drogi od wytwórcy energii
do odbiorcy poprawia jakość energii. Korzyści ekonomiczne są w tym przypadku
elementem warunkującym przystąpienie do klastra energii.
Z punktu widzenia klastra rola MŚP jest jednak bardzo istotna w aspekcie regulacji
pracy i bilansowania mocy systemu dystrybucyjnego. Jest to szczególnie istotne
w przypadku modelu klastra z wewnętrznymi (własnymi) sieciami dystrybucyjnymi.
Duża ilość małych odbiorców wypłaszcza charakterystykę poboru mocy i stabilizuje
pracę źródeł energii i sieci dystrybucyjnej podnosząc możliwości regulacyjne
i łagodząc problemy regulacyjne. Szczegółowa inwentaryzacja i monitorowanie
takich odbiorców oraz analiza charakterystyk ich zapotrzebowania na energię
ułatwia również planowanie i bilansowanie pracy źródeł energii oraz wytwarzania jej
nośników w ramach klastra, a także zakupów energii od zewnętrznych OSD
niezależnie od nośnika.
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Odbiorcy indywidualni
Dla odbiorców indywidualnych kluczowa jest optymalizacja kosztów zakupów
energii przy spełnieniu wymagań odnośnie parametrów jakościowych. Członkostwo
indywidualnych odbiorców energii w klastrze ułatwia im osiąganie tych celów.
Warto jednak dodać, że udział indywidualnych odbiorców energii w klastrze stanowi
w każdym przypadku jakąś formę ich uczestnictwa w pewnej sformalizowanej
i zorganizowanej instytucji. Udział odbiorców indywidualnych w klastrze należy zatem
rozpatrywać również w kontekście zwiększenia możliwości stymulowania pewnych
ich zachowań (tutaj związanych z wykorzystaniem energii). Warto zatem na etapie
inicjowania klastra z udziałem np. JST brać pod uwagę możliwość wykorzystania
synergii i zwiększenia zachęt dla odbiorców indywidualnych do wdrażania, za
pośrednictwem klastra i przy wsparciu z różnych źródeł dofinansowania, programów
związanych z termomodernizacją budynków czy likwidacją niskiej emisji. Krótko
mówiąc, klaster mając wśród swoich członków odbiorców indywidualnych, mógłby
wspierać ich działania w tym zakresie, stymulując ich jednocześnie do wykorzystania
lokalnych, wytwarzanych w klastrze nośników energii, energii odpadowej z procesów
przemysłowych, czy biopaliw.
Udział odbiorców indywidualnych (z uwagi na przewidywalność ich zachowań
i harmonogramów poboru nośników energii) można również wykorzystać dla
poprawy możliwości bilansowania systemów dystrybucji w odniesieniu do praktycznie
wszystkich jej nośników.

Przedsiębiorstwa transportu publicznego
Dla przedsiębiorstw transportu publicznego członkostwo w klastrze energii ma na
celu zapewnienie sobie dostępu do paliw niskoemisyjnych (biopaliw) lub energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych lub ze źródeł odpadowych z przemysłu.
Dotyczy to jednak wyłącznie transportu lokalnego na obszarze klastra i wśród
podmiotów wchodzących w jego skład lub w niewielkim terytorialnie obszarze
w sąsiedztwie klastra. Dotyczy to w szczególności wykorzystania biopaliw na potrzeby
transportu przez lokalne przedsiębiorstwa komunalne lub energii elektrycznej na
potrzeby transportu członków klastra.
Przedsiębiorstwa te mogą również odgrywać istotną rolę w bilansowaniu nośników
energii, w szczególności energii elektrycznej i biogazu dzięki możliwości
skoordynowania ich funkcjonowania przez koordynatora klastra do roli magazynów
energii (np. ładowanie wózków akumulatorowych i magazynowanie biogazu
w zbiornikach).

Podsumowanie roli członków klastra energii
Z powyższych rozważań wynika, że każdy z członków poprawnie zaplanowanego
i zbilansowanego klastra energii pełni w nim istotną rolę. Sposób organizacji i forma
klastra zawsze zależeć będzie od lokalnych warunków i poziomu rozwoju obszarów,
na których tworzony jest klaster, jak również od podmiotu/podmiotów będących
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najbardziej zainteresowanymi w utworzeniu klastra (w związku z czym stającymi się
naturalnymi inicjatorami jego utworzenia).
Wydaje się, że kluczową rolę w funkcjonowaniu klastrów pełnić będą jednak
wytwórcy energii z uwagi na największe koszty inwestycyjne związane z budową
infrastruktury wytwórczej i przesyłowej, jak również w wielu przypadkach
niezbędnych, układów umożliwiającej magazynowanie energii. Oni też ponosić
będą największe ryzyko (głównie finansowe i organizacyjne) związane
z nieprawidłowym zaplanowaniem struktury klastra od strony technicznej czy prawnej
(niedostateczne zabezpieczenie własnych interesów). Równie istotni są odbiorcy
energii, jakkolwiek można ich kategoryzować z uwagi na wielkość i stabilność
poborów energii od wytwórców, przy czym kryteria takiej klasyfikacji nie są oczywiste,
bo zależą od inicjatora i celu utworzenia klastra. W każdym przypadku, klasyfikacja
taka będzie dokonywana indywidualnie dla każdego projektu i stosownie do jej
wyników przydzielane będą odpowiednie role w klastrze. Klaster powinien być
bowiem przedsięwzięciem odpowiednio zwymiarowanym, mającym „równoważyć
i w maksymalnym stopniu bilansować zapotrzebowanie na energię” co wymaga
możliwie dużego zbilansowania strony podażowej (wytwórcy) i popytowej (odbiorcy)
przy jednoczesnym zapewnieniu należytej obsługi całego procesu (koordynator).
Każdy członek klastra jest więc ważnym jego ogniwem, zapewniającym jego
członkom określone korzyści. Członkowie klastra związani umową klastra tworzą
zatem pewną spójną całość, mogąc jednocześnie odgrywać w ramach klastra
zróżnicowane role.

2.3.
Wstępna analiza biznesowa zidentyfikowanych
modeli funkcjonowania klastrów energii
2.3.1. Wstęp do analizy biznesowej
W rozdziale powinna zostać przedstawiona wstępna analiza biznesowa dla trzech
rodzajów klastrów energii opisanych w rozdziale 2.1 w zależności od dominującego
sposobu dystrybucji energii w ramach klastra.
W standardowym ujęciu analiza biznesowa, poza wstępem zawiera takie elementy,
jak: analizę grup docelowych odbiorców, analizę propozycji produktów,
przewidywane kanały dystrybucji produktów, analizę strategii marketingowej, analizę
zasobów oraz partnerów biznesowych, a na końcu analizę efektywności
ekonomicznej.
W przypadku niniejszego opracowania dołożono do tego katalogu także opis
modelu biznesowego na przykładzie klastra energii elektrycznej. Uznano to za
zasadne, z uwagi na fakt, iż jak wykazano dalej, modele obejmujące inne nośniki
energii będą zorganizowane w sposób analogiczny.
Przedstawiono również propozycję strategii marketingowej i wstępną analizę
partnerów biznesowych. Przy czym partnerzy biznesowi rozumiani są tu jako kluczowe
podmioty z otoczenia klastra mające bezpośredni wpływ na jego rozwój, tak
w długiej jak i w krótkiej perspektywie.
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W analizie finansowej (rozdz. 3) z uwagi na brak możliwości dokonania analizy
wszystkich wariantów i kombinacji związanych z produkcją i dystrybucją energii przy
jednoczesnych możliwościach produkowania ich w oparciu o wiele nośników
i w różnych typach źródeł, wszelkie obliczenia ograniczono do kilku najistotniejszych
rodzajów źródeł, które mają raczej charakter poglądowy służący sformułowaniu
niezbędnych wniosków stanowiących punkt wyjścia do dalszej dyskusji.
Należy dodać ponadto, że każdorazowo podjęcie inicjatywy tworzenia klastra
energii winno być poprzedzone wykonaniem szczegółowego studium wykonalności,
uszczegóławiającego opis warunków, w których jest on tworzony oraz jego
charakter.
Wszelkich analiz ekonomicznych użytecznych z punktu widzenia konkretnego klastra
należy dokonywać w oparciu zestawienie kosztów i krzywej produkcji energii
z danego źródła oraz możliwie najdokładniejszego profilu zużycia odbiorców.

2.3.2. Opis modelu biznesowego na przykładzie klastra energii
elektrycznej
Różnicowanie modeli biznesowych klastrów energii w zależności od sposobu
dystrybucji energii jest jedynym stabilnym kryterium podziału, albowiem wytworzona
w ramach klastra energia i jej nośniki, niezależnie od formy ani źródła pochodzenia,
zawsze muszą być dostarczone wprost do odbiorcy. Obszar dystrybucji ma też
kluczowe znaczenie dla efektywności ekonomicznej danego przedsięwzięcia,
zwłaszcza w przypadku energii elektrycznej.
To właśnie oszczędności z tytułu dystrybucji energii tylko w ramach sieci o napięciu
niższym niż 110 kV, mają kompensować często stosunkowo wysokie koszty energii
(LCOE) produkowanej w źródle odnawialnym, przekładając się finalnie na niższe
koszty zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną.
Niezależnie od tego, czy energia dostarczana będzie w ramach własnej sieci
dystrybucyjnej czy też przy wykorzystaniu sieci istniejącego już wcześniej OSD, koszty
związane z usługą dystrybucji, wbrew przyjętej konwencji rozliczeń w tym sektorze, nie
będą zależały w odczuwalnym stopniu od ilości dystrybuowanej nimi energii.
W rzeczywistości bowiem, systemy elektroenergetyczne nie są projektowane
w oparciu o planowaną ilość przesyłanej czy też dystrybuowanej energii, lecz
o jednoznacznie określone moce znamionowe poszczególnych elementów systemu.
Głównym czynnikiem kształtującym koszty dystrybucji energii elektrycznej są nakłady
inwestycyjne oraz koszty utrzymania i konserwacji infrastruktury, a także koszty zakupu
przez OSD energii elektrycznej pokrywającej ujemne saldo wynikłe z ubytków energii
powstałych w systemie (np. w wyniku strat) oraz koszty wynikłe z korzystania z sieci
innych napięć i sieci należących do innych przedsiębiorstw energetycznych.
Jak wynika z aktualnie obowiązującej definicji legalnej klastra, działa on w przypadku
energii elektrycznej w oparciu o sieci o napięciu niższym niż 110 kV, na obszarze
nieprzekraczającym jednego powiatu lub pięciu gmin. Co za tym idzie, opisane
powyżej koszty, wynikłe z korzystania z powstałych w systemie ubytków energii oraz
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z korzystania z sieci innych napięć będą w przypadku klastra (i to niezależnie od jego
modelu) marginalne.
Wynika stąd, iż istotnym czynnikiem kształtującym koszty dystrybucji energii w ramach
klastra pozostaną jedynie te, które wynikają z amortyzacji środków trwałych oraz
bieżącej konserwacji konkretnej infrastruktury na ściśle określonym obszarze.
Oznacza to, iż niezależnie od przyjętego modelu działania klastra, będzie on
wykorzystywał jedynie niewielkie fragmenty systemu elektroenergetycznego. Co za
tym idzie, w celu zapewnienia rynkowej konkurencyjności wytwórcom energii
zrzeszonym w ramach klastra, należy stworzyć taki system rozliczeń za usługę
dystrybucji, który będzie odzwierciedlał ten lokalny łańcuch dostaw.
W związku z powyższym przyjęto, iż wynagrodzenie za usługę dystrybucji energii
elektrycznej w ramach klastra będzie wyliczane w postaci stawki stałej i zostanie
ujęte w odrębnej taryfie klastrowej, nazwaną roboczo „taryfą K”. Konkretną
propozycję w zakresie obliczania stawek dla taryfy K umieszczono w podrozdziale
4.2.4.
Taryfa K ma oczywiście znaczenie dla modelu opartego o współpracę z OSD lub
modelu mieszanego. Model oparty o własną sieć nie wymaga bowiem zakupu
obcej usługi, choć czynniki wpływające na koszty dystrybucji, w obu przypadkach
pozostają zasadniczo niezmienne.
Przyjmując takie założenie można stwierdzić, że model finansowy dla klastra
opartego o zewnętrznego OSD będzie z dużym przybliżeniem właściwy dla
pozostałych dwóch typów klastrów.

2.3.3. Grupy docelowe i produkty oferowane w ramach
klastra
Klaster stanowi z definicji lokalną inicjatywę o stosunkowo luźnej formie
organizacyjnej. Produktem klastra jest energia we wszystkich dostępnych lokalnie
nośnikach, a grupy docelowe, do których docierać ma produkt klastra, to przede
wszystkim odbiorcy końcowi.
Podstawowym produktem klastra energii, jak sama nazwa wskazuje, jest energia,
w zasadzie we wszystkich jej nośnikach i formach.
Sama oferta klastra może być zróżnicowana i uwzględniać choćby wielkość
odbiorców, jak i ich charakter (np. promować odbiorców o pożądanej
charakterystyce poboru strumienia energii dla dowolnego jej nośnika). Jest to prosty
mechanizm zarządzania popytem, pomagający dodatkowo bilansować zużycie
energii wewnątrz klastra.
Klaster i jego poszczególni członkowie mogą ponadto w sposób naturalny i w pełni
zgodny z podstawowymi celami klastra generować inne produkty i usługi, jako
wartość dodaną dla produkcji niektórych nośników energii. Mogą to być np.:


wysokowartościowe nawozy lub komponenty do produkcji nawozów,
powstałe przy produkcji biogazu z odgazowania biomasy,
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surowce wtórne odzyskane w zakładach termicznego przetwarzania
odpadów,
usługi suszarnicze w ramach zagospodarowania energii odpadowej,
wysoko przetworzone węgle powstałe w procesach gazyfikacji niektórych
odpadów, możliwe do dalszego przetwarzania chemicznego,
usługi szkoleniowe, czy nawet podstawowe szkolnictwo zawodowe w zakresie
budowy i obsługi nowoczesnych instalacji energetycznych i instalacji OZE,
usługi konsultingowe i doradcze w zakresie rozwoju klastrów o podobnym
charakterze operacyjnym i infrastrukturze technicznej,
usługi w zakresie bilansowania lub stabilizacji funkcjonowania sieci
zewnętrznych OSD (np. bilansowanie brakujących mocy w ekstremalnie
niekorzystnych warunkach pogodowych).

Zasadność wdrażania i oferowania jakichkolwiek dodatkowych usług czy
produktów, jako komplementarnych w stosunku do podstawowej działalności
klastra, znowu będzie zależeć od lokalnej, czy regionalnej specyfiki obszaru, na
którym tworzony będzie klaster i każdorazowo powinna być odpowiednio
uwzględniana w studiach wykonalności.

2.3.4. Strategia marketingowa
Klaster energii jako oddolna inicjatywa różnych podmiotów, tworzony jest dla
zrównoważenia zapotrzebowania na energię, na ograniczonym obszarze. Obok
członków klastra energii, którzy działają w oparciu o umownie uregulowane zasady,
istnieje także otoczenie zewnętrzne, którego nastawienie będzie miało istotny wpływ
na tworzenie, funkcjonowanie i jego sukces lub porażkę. Należy podkreślić, iż
niezwykle ważnym komponentem otoczenia zewnętrznego, będą mieszkańcy gmin,
na terenie których będzie działał klaster energii. Mieszkańcy ci, bezpośrednio lub
pośrednio (poprzez wybrane władze lokalne) mogą na każdym etapie tworzenia
i funkcjonowania klastra zmieniać swe nastawienie i wspierać lub utrudniać proces
inwestycyjny.
Klaster energii musi więc stworzyć swą własną strategię marketingową, która
powinna komunikować otoczeniu wewnętrznemu i zewnętrznemu przynajmniej takie
elementy strategii biznesowej jak wymienione poniżej.

Misja
Każdy klaster energii powinien samodzielnie określać swą misję i powinna ona
dotyczyć przede wszystkim:
a) lokalnych wyzwań, które stoją przed członkami – organizatorami klastra
energii,
b) projektowanych, istotnych dla społeczności lokalnych zmian, które zaistnieją
w przyszłości, po powstaniu klastra energii, oraz
c) transparentności działań realizowanych zwłaszcza przez koordynatora klastra
energii.
Uwzględniając powyższe, można przedstawić przykładową misję klastra energii:
60

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

„Misją klastra jest zaoferowanie swym członkom kompleksowej usługi wpływającej
na optymalizację kosztów produkcji i zużycia energii, z poszanowaniem interesów
społeczności lokalnej”.
Misję klastra energii można także komunikować poprzez używanie, w kontaktach
z członkami klastra energii oraz z jego otoczeniem zewnętrznym, koncepcji „Golden
Circle” zaproponowanej przez Simona Sineka6 („Start With Why: How Great Leaders
Inspire Everyone to Take Action” S. Seneka 2011), która odpowiada na kluczowe
pytania dotyczące istoty powołania i istnienia klastra:




Dlaczego?
Jak?
Co?

Odpowiedzi na powyższe pytania w przypadku klastra energii mogą być
następujące:
Dlaczego? „Bo dostrzegamy możliwości redukcji kosztów produkcji i zużycia energii w
naszym rejonie”,
Jak? „Możemy się do tego przyczynić jedynie poprzez wykorzystanie lokalnego
potencjału zasobów energetycznych z korzyścią dla mieszkańców, przedsiębiorców
i rejonu”,
Co? „Dzięki inicjatywie utworzenia klastra jesteśmy w stanie oferować:



członkom klastra kompleksową – tańszą energię poprzez racjonalizację jej
produkcji i konsumpcji w oparciu o lokalne zasoby
lokalnej społeczności - ograniczenia niskiej emisji i ochronę środowiska
naturalnego w miejscach ich zamieszkania.”

Domena
Domena określa obszary i zasady działania klastra energii, które są nierozerwalnie
związane z:
a) rynkiem, na którym powstaje i działa klaster energii – w przypadku klastra
energii szczególnym wyróżnikiem jest jego lokalny charakter,
b) produktem, którym jest energia we wszystkich możliwych formach oraz
katalog produktów komplementarnych, powstających w lokalnym otoczeniu
klastra energii, ale także zmieniających świadomość społeczną (edukacja,
ekologia),
c) sposobem organizacji i działalności operacyjnej klastra energii, z istotną rolą
koordynatora klastra – poprzez swój kreatywny charakter inicjatywy te wpłyną
na istniejące lokalnie zasoby rzeczowo-techniczne oraz zasoby intelektualne,
pobudzając przedsiębiorczość i integrując wielu partnerów społeczności
lokalnych.
S. Sinek- Start With Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Penguin Group
2011 r.
6
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Powyższe ujęcie pozwoli członkom oraz koordynatorowi klastra jasno komunikować,
iż klaster energii działa na łatwo definiowanym rynku lokalnym, w ramach określonej
formuły prawnej i powstał z myślą o produkcji energii w ramach lokalnej infrastruktury
w celu zaspakajania istniejącego i przyszłego zapotrzebowania lokalnych członków
klastra i jego partnerów w paliwa i energię. Inicjatywa klastra energii może
wykreować także katalog dodatkowych produktów w postaci nowych lub lepszych
jakościowo towarów (np. nawozy) albo usług niematerialnych (szkolenia, usługi
instalatorskie).
Komunikowanie do otoczenia tego faktu może wyglądać w następujący sposób:
„Klaster energii powstał na obszarze 5 sąsiadujących gmin: (…) i będzie się zajmował
produkcją paliw i energii (z lokalnej pozyskiwanej biomasy), jej magazynowaniem
(…) oraz sprzedażą - przede wszystkim na potrzeby lokalnych przedsiębiorców.
Dodatkowo, dzięki funkcjonowaniu klastra energii, w rejonie będą produkowane
nowe towary oraz organizowane specjalistyczne szkolenia dla instalatorów OZE.
Bieżącą pracę klastra energii będzie organizował koordynator klastra energii (nazwa
adres, kontakt)”.

Funkcjonalne programy działania
Co do zasady inicjatywa klastra energii będzie realizowana w oparciu o prostą
wewnętrznie strukturę organizacyjną i koncentrować się będzie na osiągnięciu celów
klastra, głównie w sferze logistycznej i finansowej. Z uwagi jednak na jej lokalny zakres
działania, każdy program działania powiązany z planami klastra (np. inwestycje)
będzie korelował z planami lokalnych władz i partykularnymi interesami jej
mieszkańców (np. logistyka biomasy do biogazowni). Wobec powyższego strategia
marketingowa klastra energii powinna zawierać minimum dwa podstawowe
programy działania: jeden - adresowany do członków klastra energii opierający się
głównie na elementach ekonomicznych (członkowie klastra energii muszą widzieć
sens ekonomiczny swych inwestycji i prowadzonej działalności) oraz drugi –
adresowany do otoczenia zewnętrznego, w którym funkcjonuje klaster, opierający
się na elementach społeczno-ekologicznych i w sposób cykliczny pokazujący wpływ
inicjatywy klastra na ekologię i warunki życia w rejonie funkcjonowania klastra. Mogą
to być np.:
a) program pierwszy – „Klaster dla swych członków” - koordynator klastra
uzgadnia z członkami klastra zakres informacji technicznych i finansowych,
które będą cyklicznie prezentowane (np. co 6 miesięcy). Analiza tych
informacji powinna w sposób ciągły wpływać na doskonalenie organizacji
klastra i poprawiać efekt biznesowy”,
b) program drugi: „Klaster dla swego otoczenia” - koordynator klastra raz do roku
organizuje dla partnerów zewnętrznych (lokalny biznes, władze samorządowe,
mieszkańcy) tzw. „dzień otwarty”, w trakcie, którego potwierdza realizowaną
misję, jest otwarty na uwagi, pytania i propozycje partnerów”.
Cennym, dodatkowym programem mogłaby być akcja edukacyjna dla młodzieży
szkolnej każdej z gmin.
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Budżet
Z całą pewnością klaster energii powinien zapewnić zaplanowanie pewnych
środków na realizację swej strategii marketingowej. Minimalny budżet powinien
pokryć koszty realizacji co najmniej dwóch powyżej opisanych „Programów”.
Zaplanowanie i wykonanie takiego budżetu powinno być zadaniem koordynatora
klastra, a rozliczenie jego realizacji powinno zostać przyjęte przez organ kontrolujący
działania koordynatora klastra.
W oparciu o powyższe elementy koordynator klastra energii powinien opracować
prostą strategię marketingową, która musi tworzyć atmosferę zaufania pomiędzy
uczestnikami klastra a środowiskiem zewnętrznym, pokazywać jego wpływ dla
wspierania rozwoju przedsiębiorczości w rejonie, ale także być wrażliwa na ochronę
środowiska oraz stałą poprawę warunków życia lokalnych społeczności. Strategia
marketingowa klastra energii powinna opisywać podstawowe aktywności klastra
energii pozwalające w sposób efektywny osiągać określone cele klastra,
a w szczególności:
a) szczególny charakter bytu prawnego jakim jest klaster energii,
b) oferowany produkt i jego przewagę w stosunku do istniejącej oferty,
c) grupę odbiorców produktów klastra energii, akcentując jej lokalny charakter
i oczekiwania wynikające z faktu bycia członkiem klastra energii,
d) politykę cenową wobec członków klastra i biznesowych partnerów
zewnętrznych,
e) koncepcję organizacji logistyki dostaw i jej wpływ na otoczenie,
f) oczekiwane relacje społeczne pomiędzy członkami klastra energii oraz
lokalną społecznością.

2.3.5. Zasoby
W klasycznym ujęciu analiza zasobów ma zadanie potwierdzić, że podmiot
planujący rozwój określonego biznesu ma środki techniczne, intelektualne
i finansowe, a dodatkowo funkcjonuje w odpowiednim otoczeniu prawnym
i ekonomicznym, które umożliwią skuteczne wdrożenie i rozwój zamierzenia
biznesowego.
Na etapie opracowania ogólnej analizy biznesowej dla klastra, można jedynie
założyć, że każdy z uczestników ma odpowiednie zasoby dla realizacji takiego celu.
Można wskazać podstawowe rodzaje zasobów, którymi powinni dysponować
łącznie członkowie klastra dla skutecznej jego budowy i rozwoju.
1. Zasoby rzeczowe i techniczne
 dostępność infrastruktury wytwórczej, dystrybucyjnej i administracyjnej
niezbędnej dla utworzenia klastra,
 dostępność terenów budowlanych pod budowę/rozbudowę infrastruktury
wytwórczej, dystrybucyjnej i administracyjnej,
 dostępność i/lub możliwość budowy infrastruktury przyłączeniowej do
zewnętrznych, sieciowych OSD,
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 potencjalni partnerzy klastra, zarówno po stronie producentów nośników
energii, jak i odbiorców końcowych,
 środki, w tym finansowe na realizację wstępnych prac studialnych,
 lokalnych
dostawców
surowców
energetycznych
w
perspektywie
długoterminowej, zbilansowanej do planowanej wielkości klastra,
 lokalni dostawny usług budowlanych i instalacyjnych,
 dostępność firm serwisowych i remontowych,
 odpowiednia lokalna infrastruktura transportowa i drogowa.
2. Zasoby intelektualne
 kadry kierownicze o odpowiednich kwalifikacjach po stornie poszczególnych
uczestników klastra, a także po stronie inicjatora klastra,
 doradcy techniczni, finansowi i administracyjni o odpowiednim doświadczeniu
i kwalifikacjach,
 kompetentne biura projektowe i nadzór techniczny,
 jednostki naukowo – badawcze zdolne do inicjowania, rozwoju i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań technicznych, administracyjnych i organizacyjnych.
3. Zasoby administracyjne i organizacyjne:
 stan prawny i administracyjny na poziomie lokalnym określony w dokumentach
planistycznych, sprzyjający tworzeniu klastrów,
 poparcie władz lokalnych co najmniej na poziomie gminnym dla rozwoju
klastra na całym terytorialnie obszarze jego wdrażania,
 zdolności i doświadczenie negocjacyjne po stronie pracowników koordynatora
klastra.
4. Zasoby finansowe
 zabezpieczone środki własne na inicjowanie i rozwój projektów lub zdolność do
zaciągania zobowiązań finansowych (po stronie poszczególnych uczestników
klastra),
 dostępność lub możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych na
potrzeby budowy/rozbudowy infrastruktury technicznej i administracyjnej klastra
(gwarancje bankowe, majątek trwały, itp.),
 możliwość kwalifikacji klastra do pozyskiwania bezzwrotnych środków
pomocowych i preferencyjnych pożyczek na rozwój klastra.

2.3.6. Partnerzy biznesowi
Kluczowymi partnerami biznesowymi mającymi bezpośredni wpływ na rozwój
inicjatywy klastrowej będą zazwyczaj:
1) Instytucje finansujące projekty inwestycyjne,
2) Instytucje wdrażające, nadzorujące rozdysponowywanie środków unijnych
i różnego rodzaju środków z funduszy środowiskowych, które mogą być
wykorzystane dla budowy i rozwoju klastrów,
3) Fundusze inwestycyjne,
4) Prywatni inwestorzy zewnętrzni zainteresowani inwestowaniem w innowacyjne
i rozwojowe projekty inwestycyjne,
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5) Lokalne władze samorządowe na poziomie gminy i powiatu, jako podmioty
zainteresowane wsparciem lokalnego rozwoju gospodarczego np. poprzez
inwestycje mające budować popyt na energię produkowaną w ramach klastra
(np. rozwój gałęzi transportu niskoemisyjnego bazującego na energii lub jej
nośnikach produkowanych w klastrze),
6) Operatorzy systemów dystrybucyjnych,
7) Dostawcy paliw lub substratów do produkcji energii w klastrze.

2.3.7. Analiza scenariuszowa opłacalności funkcjonowania
klastra energii elektrycznej ujętego w analizie biznesowej
Założenia ogólne
Do przeprowadzonych symulacji przyjęto następujące założenia ogólne:










wszystkie analizy przeprowadzone zostały w oparciu o rzeczywiste dane
w granulacji dobowo-godzinowej:
a. odbiorców z grupy taryfowej G11,
b. wytwórców energii:
i. małe elektrownie wodne,
ii. biogazownie,
iii. źródła fotowoltaiczne,
iv. źródła wiatrowe.
c. cen rozliczeniowych rynku bilansującego za 2016 r.,
d. cen giełdowych rynku dnia następnego notowanych na fixingu
I Towarowej Giełdy Energii SA za 2016 r.
e. obowiązujących stawek dystrybucyjnych jednego z OSD,
f. obowiązujących stawek cen taryfowych za energię elektryczną
jednego ze sprzedawców,
projekcje przeprowadzono w ujęciu scenariuszowym dla różnych konfiguracji
członków klastra, uzyskując w ten sposób wyniki pozwalające dokonać analiz
wrażliwości i oceny efektu ekonomicznego klasteryzacji,
analizy w ramach każdego scenariusza ilustrują stan „as is” – sprzed
utworzenia klastra, w odniesieniu do stanu „to be” po utworzeniu klastra.
W obu przypadkach ocenie podlega ta sama próba z populacji odbiorców
i wytwórców,
analizy ilustrujące przychody wytwórców ze sprzedaży energii elektrycznej
w modelu „as is” – sprzed utworzenia klastra bazują na podejściu
wariantowym. Scenariusz 1 zakłada sprzedaż energii sprzedawcy
zobowiązanemu po cenach rynku konkurencyjnego za poprzedni kwartał.
Scenariusz 2 uwzględnia sprzedaż energii po cenach giełdowych z rynku dnia
następnego (fixing I) z jednoczesnym uwzględnieniem kosztów bilansowania
ponoszonych na rzecz podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie (POB),
na poziomie 5 zł/MWh,
w projekcjach założono zmianę mechanizmu naliczania opłat za dystrybucję
energii elektrycznej w klastrze:
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rekomenduje się zaniechanie naliczania składnika jakościowego oraz
OZE z uwagi na specyfikę i rolę jaką pełni klaster. Jego domeną ma
być stworzenie warunków do rozwoju rozproszonych źródeł OZE.
Naliczanie opłaty OZE byłoby zatem podwójnym obciążeniem
nałożonym na odbiorców zagregowanych w jego strukturze.
Bilansowanie energii w ramach klastra wraz ze stworzeniem
i wykorzystaniem zdolności magazynowych (np. zlewnie przy MEW,
baterie itp.) do celów regulacji i zarządzania stroną popytową
przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii i jakości
energii – stąd eliminacja tego składnika z katalogu opłat,
 rekomenduje się odejście od naliczania uśrednionych stawek opłat
stałej i zmiennej, na rzecz ponoszenia zarówno przez odbiorców, jak
i wytwórców opłat mocowych, odpowiadających rzeczywistym
kosztom eksploatacji linii i infrastruktury sieciowej, w myśl założeń
przedstawionych w części opisowej.
we wszystkich scenariuszach wyznaczana jest przez koordynatora klastra cena
referencyjna (cena równowagi) będąca średnią arytmetyczną ceny
taryfowej za zakup energii elektrycznej przez odbiorców i ceny rynku
konkurencyjnego po której rozliczani są wytwórcy. Cena ta służy do rozliczenia
zakupu energii elektrycznej wygenerowanej przez wytwórców w ramach
klastra. Sprzedaż energii elektrycznej odbiorcom odbywa się po cenie
powiększonej o koszty bilansowania i koszty funkcjonowania koordynatora,
jednoczenie głównym beneficjentem obniżek kosztów dystrybucyjnych stają
się odbiorcy, co skutkuje istotną obniżką ceny za kompleksową sprzedaż
energii elektrycznej,
model rozliczeń wewnątrz klastra nie uwzględnia kosztów związanych
z zakupem i umarzaniem praw majątkowych wynikających ze świadectw
pochodzenia energii,
model analityczny w każdym przypadku został skalibrowany na zachowanie
stałego strumienia oszczędności po stronie odbiorców i dodatkowego
przychodu dla wytwórców. Tym samym marża generowana na działalności
koordynacji jest dodatnia, ale zmienna z uwagi na konsumpcje ryzyk
z działalności handlowej,
stały strumień oszczędności przy zakupie energii przez odbiorców stanowi
stabilną zachętę do agregacji odbiorców do struktur klastrowych,
w każdym ze scenariuszy zostały zaprojektowane jednakowe, strumienie
przychodów mające stanowić dodatkowe bodźce inwestycyjne i będące
gwarancją stabilności przychodów dla instytucji finansujących,
wybór członków klastra został dokonany w oparciu o optymalizację
wypadkowego profilu podażowo-popytowego i polegał na doborze jednostki
wytwórczej o określonej mocy do wypadkowego profilu odbiorców.
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Metodyka obliczeń
W oparciu o rzeczywiste dane generacji i zapotrzebowania na energię elektryczną
oraz ceny taryfowe sprzedawcy i dystrybutora energii skalkulowany został koszt jaki
ponoszą odbiorcy oraz przychód uzyskiwany przez wytwórców. Wyniki te stanowią
bazę i podstawę do przeprowadzenia oceny i wnioskowania zasadności
ekonomicznej tworzenia klastrów. W celu uzyskania efektu porównywalności
i konstruktywnego formułowania wniosków zaproponowano stworzenie klastrów
agregujących odbiorców z jednej grupy taryfowej, a elementem zmiennym był
dobór struktury wytwórczej. Wybrana została grupa taryfowa G11 z uwagi na wysoki
poziom cen energii elektrycznej w tej grupie, powszechnie panującą wśród
sprzedawców energii opinię, że jest to segment, który jest nierentowny oraz istotny
wymiar oddziaływania społecznego. Wybór próby z populacji w liczbie 1000
odbiorców (scenariusze 1-5) miał na celu uzyskanie efektu skali i uśrednienie profilu
oraz wartości odstających, tak istotnych z perspektywy kosztów bilansowania. Tak
dobrana próba z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedla też realnie
potencjalne scenariusze wdrożeniowe. Dobór wytwórców nastąpił z zachowaniem
kryteriów typu technologii wytwarzania i różnorodności wykorzystywanych źródeł
energii pierwotnej oraz dostosowania profilowego. W scenariuszach 1-5 zastosowano
kryterium dopasowania profilu wytwórców do profilu odbiorców. Wyjątek stanowi
scenariusz 6, gdzie z uwagi na konieczność ilustracji budowy zaplecza wytwórczego
na źródłach zarówno niestabilnych i stabilnych, nastąpiło zwiększenie próby
z populacji odbiorców do poziomu 5000. Dobór mocy źródeł wytwórczych nastąpił
z uwzględnieniem kryterium minimalizacji błędu MAE (średni błąd bezwzględny)
wypadkowego zbilansowanego profilu w klastrze.
W każdym ze scenariuszy klasteryzacji wyznaczony został poziom ceny referencyjnej
będący ceną równowagi popytowo-podażowej w klastrze.
𝐶𝑟𝑒𝑓 =

𝐶𝑐𝑒𝑛𝑛𝑖𝑘 + 𝐶𝑅𝐾
2

gdzie:
Cref

– cena referencyjna,

Ccennik – cena zakupu energii elektrycznej przez odbiorcę poza klastrem
w ramach taryfy lub cennika sprzedawcy,
CRK

– cena rynku konkurencyjnego, publikowana w interwale kwartalnym za
ostatni kwartał przez Prezesa URE.

Cena ta cechuję się tym, że jest co do wartości wyższa od ceny sprzedaży energii
elektrycznej przez wytwórców spoza klastra i jest niższa od ceny zakupu energii przez
odbiorców spoza klastra. Przyjęto założenie, że cena ta będzie stanowić cenę
rozliczeniową dla wytwórców w klastrze, przez co uzyskany zostanie dodatkowy
i stabilny strumień przychodów niezależnie od wybranego scenariusza. Działanie
takie stanowić będzie dodatkowy bodziec inwestycyjny w budowę źródeł
rozproszonych.
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Należy podkreślić, że w ramach klastrów zaproponowano odmienne podejście do
naliczania składek dystrybucji. Zaproponowano odejście od naliczania opłat
jakościowej i OZE z uwagi na rolę klastra i jego wpływ na rozwój źródeł rozproszonych
w tym OZE i na poprawę jakości energii i bezpieczeństwa jej dostaw. Ponadto
składniki dystrybucyjne stałe i zmienne zastąpiono podejściem naliczania opłat
mocowych zarówno przez wytwórców, jak i przez odbiorców. Składniki stałe
i zmienne wyznaczane są w oparciu o koszty ponoszone przez OSD, które dalej
podlegają uśrednianiu. Nowe podejście, zaproponowane zarówno w części
opisowej, jak i obliczeniowej zakłada uwzględnianie i partycypację jedynie
w kosztach rzeczywiście odnoszących się do członków klastra. Skutkuje to
uwzględnianiem istotnie niższych opłat (nazwanych w opracowaniu opłatami
mocowymi) i wpływa na rentowność klasteryzacji. Beneficjentem tego efektu są
w głównej mierze odbiorcy zagregowani w klastrze. Analizy zostały zaprojektowane
za utrzymanie stabilnego strumienia oszczędności widzianego przez pryzmat
odbiorców, co ma stymulować rozwój i poszerzanie się klastra.
Kalkulacja przeprowadzona została przy wykorzystaniu wzorów dla obliczania stawek
za usługę dystrybucji w proponowanej taryfie K, które zostały zaprezentowane
i omówione w podrozdziale 4.2.4.
Sposób kalkulacji dla przykładowych założeń przedstawia się następująco:
1) Założenia:
 linia napowietrzna 15 kV wraz z odgałęzieniami o długości 60 km,
 wartość początkowa składnika majątku wraz z terenową aparaturą
łączeniową - 15,2 mln zł,
 liczba stacji transformatorowych - 60 szt. o łącznej mocy - 15 MW
i wartości 5,0 mln zł,
 razem wartość początkowa majątku: 20,2 mln zł,
 stopa amortyzacji majątku 3%,
 odpis amortyzacyjny:
a. linii – 15,2 mln zł * 0,03 = 456 000 zł,
b. stacji transformatorowych – 5,0 mln zł * 0,03 = 150 000 zł,
 awaryjność sieci SN:
a. 55 uszkodzeń na 100 km linii,
b. czas usunięcia awarii - 6 godz.
c. stawka godzinowa pracy pogotowia energetycznego 100 zł
d. koszt naprawy: 9 900 zł/rok
 przegląd okresowy linii 9600 zł/rok,
 przegląd okresowy stacji transformatorowych 9600 zł/rok,
 RAZEM koszty eksploatacji:
a. Linii: 475 500 zł/rok (456 000 + 9 900 + 9600)
b. Stacji transformatorowych: 159 600 zł/rok (150 000 + 9600).
2) Obliczenia:
 opłata mocowa naliczona dla źródła wytwórczego o mocy
zainstalowanej 1MW wyniesie 475500*(1MW/15MW) tj. ok. 32 tys. zł/rok,
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 opłata mocowa naliczona dla 1000 odbiorców o łącznej mocy
zainstalowanej 4MW wyniesie 159600*(4MW/15MW) tj. ok. 42 tys. zł/rok,
Ostatnim elementem jest zapewnienie przychodów koordynatorowi klastra.
Przychody te służą zarówno do zabezpieczenia kosztów prowadzenia działalności,
jak i do pokrycia kosztów bilansowania. W zaprezentowanych analizach przyjęto
założenie, że przychód koordynatora będzie budowany na różnicy ceny sprzedaży
energii (CO) do odbiorców w klastrze i ceny zakupu energii (CW) od wytwórców
w klastrze, co zostało zilustrowane na rysunku poniżej.

Rys. 4. Ceny w rozliczeniach z odbiorcami i wytwórcami
Źródło: opracowanie własne

Koszty funkcjonowania koordynatora składać się będą z komponentu stałego
(infrastruktura, koszty osobowe, koszty administracyjne itp.), składnika zmiennego
uzależnionego w głównej mierze od kosztów bilansowania klastra oraz składnika
związanego z „apetytem” na zysk z prowadzonej działalności. Elementy te
każdorazowo powinny być skalkulowane indywidualnie dla każdego klastra. Na
potrzeby
obliczeń do zaprezentowanych przykładów przyjęto wartość
współczynnika „k” podnoszącego cenę sprzedaży energii do odbiorców na
poziomie 1,35. Dodatkowo należy podkreślić, że podniesienie ceny sprzedaży energii
u odbiorcy rekompensowane jest obniżeniem kosztów jej dystrybucji, przez co
uzyskuje się stały strumień oszczędności widziany z perspektywy obsługi
kompleksowej i sumy tych dwóch składników.
Należy podkreślić, że wraz z rozwojem każdego klastra jego koszty będą ulegać
zmianie, przez co nie będą mieć statycznego charakteru. Wraz z rozwojem klastra
i wzrostem poziomu zarządzanego wolumenu, zmianie ulegać też będzie strumień
przychodów i tym samym marże. W projekcjach wyznaczone zostały przykładowe
poziomy marży I stopnia, rozumianej jako różnicy przychodów i kosztów z zakupu
i sprzedaży energii w ramach klastra oraz marży II stopnia rozumianej jako
pomniejszenie marży I stopnia o koszt bilansowania klastra na rynku bilansującym.

Scenariusz 1
Scenariusz ten zakłada utworzenie klastra składającego się z gospodarstw
domowych należących do grupy taryfowej G11, w liczbie 1000 odbiorców. Po stronie
wytwórczej, założono funkcjonowanie źródeł „pół” stabilnych – małych elektrowni
wodnych. Należy podkreślić, że taka konstrukcja klastra ma ograniczenia
lokalizacyjne wynikające z zasobów hydrogeologicznych kraju. Jednakże, zlewnie
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występujące przy małych elektrowniach wodnych, mogą nieść istotny potencjał
regulacyjny, co może zostać wykorzystane przez koordynatora klastra w celu
precyzyjniejszego bilansowania obszaru i świadczenia usług regulacyjnych.
Szczegółowe założenia przedstawia tabela 4.
Tabela 4. Szczegółowe założenia przyjęte do obliczeń dla scenariusza 1

Założenia przyjęte do kalkulacji

Odbiorcy

- grupa taryfowa
[szt.]
- liczebność próby z populacji odbiorców
[kWh/rok/odbiorcę]
- średnie zapotrzebowanie na energię

Wytwórcy

- małe elektrownie wodne (MEW)
- liczba wytwórców w klastrze
- łączna moc zainstalowana w klastrze

G11
1000
1806
3
820

[kW]

netto

Wskaźniki
cenowe

- cena energii elektrycznej
- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 1
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 2
- jednostkowy koszt bilansowania
handlowego (POB) - scenariusz 2

[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/kW/m-c]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]

0,2425
0,0127
6,5
0,1778
1,83
0,4
0,0037
Cena rynku konkurencyjnego za
poprzedni kwartał
Cena fixingu na sesjach TGE SA, z
uwzględnieniem kosztów bilansowania
5,00

Źródło: opracowanie własne

Analiza profili odbiorców
zapotrzebowania na moc
elastyczności generacji, ale
poziomie wytwarzania (rys. 6)
7).

(rys. 5) wskazuje na występowanie szczytów
i energię, których pokrycie źródłem o pewnej
jednocześnie niestabilnym i sezonowo zależnym
wymaga istotnego zbilansowania poza klastrem (rys.
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Rys. 5. Profile odbiorców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 6. Profile wytwórców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 7. Profile salda odbiorczo-wytwórczego w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 5. Rozliczenie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przez odbiorców poza klastrem
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej

[zł]

Koszt dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]

- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE

Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

43 395,800

41 850,180

44 871,780

37 396,680

35 372,590

30 737,460

21 680,070

20 841,290

25 923,050

40 234,540

45 497,000

50 067,51
2 272,50
6 500,00
31 814,94
8 418,00
400,00
662,07

93 463,31

48 829,85
2 191,56
6 500,00
30 681,80
8 418,00
400,00
638,49

90 680,03

51 249,41
2 349,79
6 500,00
32 897,04
8 418,00
400,00
684,58

96 121,19

45 263,66
1 958,34
6 500,00
27 416,78
8 418,00
400,00
570,54

82 660,34

43 642,85
1 852,35
6 500,00
25 932,84
8 418,00
400,00
539,66

79 015,44

39 931,25
1 609,62
6 500,00
22 534,69
8 418,00
400,00
468,94

70 668,71

32 678,47
1 135,31
6 500,00
15 894,40
8 418,00
400,00
330,76

54 358,54

32 006,82
1 091,39
6 500,00
15 279,47
8 418,00
400,00
317,96

52 848,11

36 076,06
1 357,50
6 500,00
19 005,07
8 418,00
400,00
395,49

61 999,11

47 536,12
2 106,95
6 500,00
29 497,33
8 418,00
400,00
613,84

87 770,66

51 750,06
2 382,53
6 500,00
33 355,41
8 418,00
400,00
694,12

97 247,06

Grudzień

207,249

SUMA

1 806,292

50 262,240 438 062,680

55 565,85
2 632,07
6 500,00
36 848,96
8 418,00
400,00
766,82

534 597,91
22 939,91
78 000,00
321 158,73
101 016,00
4 800,00
6 683,27

105 828,09 972 660,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela 6. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców poza klastrem
Perspektywa Wytwórców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

[MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

88,817

221,383

254,215

301,181

261,106

174,094

84,006

37,778

38,744

89,277

103,429

147,403

1 801,43

[zł]

14 864,46

37 050,71

42 545,45

50 432,78

43 722,12

29 152,06

14 376,77

6 465,32

6 630,72

15 312,77

17 740,14

25 282,54

303 575,84

[zł]

14 160,47

30 080,13

36 115,48

46 338,25

39 113,91

35 699,06

12 676,49

5 136,43

5 998,55

14 647,11

15 613,06

22 357,43

277 936,38

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 7. Wolumen zakupu i sprzedaży oraz strona przychodowa i kosztowa w klastrze
Perspektywa Klastra
Wolumen zakupu energii
elektrycznej przez uczestników
klastra
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej przez uczestników
klastra

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[MWh]

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[MWh]

88,817

221,383

254,215

301,181

261,106

174,094

84,006

37,778

38,744

89,277

103,429

147,403

1 801,43

Wolumen zakupu energii
elektrycznej z rynku bilansującego

[MWh]

95,17

5,61

1,71

0,11

0,98

1,98

13,86

48,86

69,65

78,55

89,53

67,06

473,07

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej na rynek bilansujący

[MWh]

5,05

54,43

70,90

147,09

116,23

49,33

8,47

0,70

1,50

1,92

5,36

7,21

468,21

[zł]

18 654,56

834,59

308,53

14,89

213,28

503,26

2 243,37

6 989,19

11 852,15

15 277,97

17 412,48

12 346,31

86 650,58

[zł]

473,01

6 990,53

8 961,10

22 637,17

17 742,86

9 806,56

1 212,19

108,57

208,60

279,63

602,49

930,67

69 953,38

[zł]

-18 181,55

6 155,94

8 652,57

22 622,28

17 529,59

9 303,31

-1 031,18

-6 880,62

-11 643,55

-14 998,34

-16 809,99

-11 415,64

-16 697,20

Koszt zakupu energii elektrycznej z
rynku bilansującego
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym

Perspektywa Koordynatora
Cena referencyjna
Koszt zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Cena zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze
Cena sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

18 202,21

45 370,29

52 098,85

61 739,10

53 524,04

35 687,58

17 374,94

7 813,63

8 013,52

18 482,12

21 411,85

30 515,33

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

[zł]

40 382,12

11 127,46

8 478,05

-11 253,58

-5 771,04

5 807,99

11 893,15

20 322,11

26 982,60

35 834,51

40 009,10

37 338,70

221 151,16

[zł]

-18 181,55

6 155,94

8 652,57

22 622,28

17 529,59

9 303,31

-1 031,18

-6 880,62

-11 643,55

-14 998,34

-16 809,99

-11 415,64

-16 697,20

[zł]

22 200,57

17 283,39

17 130,62

11 368,70

11 758,55

15 111,30

10 861,98

13 441,49

15 339,05

20 836,17

23 199,11

25 923,05

204 453,96

[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

Marża I stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Marża II stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze z uwzględnieniem kosztów
bilansowania

Luty

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 8. Efekty finansowe dla odbiorców i wytwórców w klastrze
Perspektywa Odbiorców
w klastrze

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej
Koszt dystrybucji energii
elektrycznej
- opłata przejściowa
- opłata mocowa
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej
Koszt związany z wniesieniem
opłaty mocowej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[zł]

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

591 384,62

[zł]

10 523,29

10 409,98

10 631,50

10 083,48

9 935,08

9 595,27

8 931,24

8 869,75

9 242,31

10 291,53

10 677,34

11 026,70

120 217,47

[zł]
[zł]

6 500,00
4 023,29

6 500,00
3 909,98

6 500,00
4 131,50

6 500,00
3 583,48

6 500,00
3 435,08

6 500,00
3 095,27

6 500,00
2 431,24

6 500,00
2 369,75

6 500,00
2 742,31

6 500,00
3 791,53

6 500,00
4 177,34

6 500,00
4 526,70

78 000,00
42 217,47

[zł]

69 107,62

66 907,72

71 208,40

60 569,00

57 688,08

51 090,84

38 199,33

37 005,49

44 238,43

64 608,16

72 098,29

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

78 880,72 711 602,09

Grudzień

SUMA

[zł]

93 463,310

90 680,030

96 121,190

82 660,340

79 015,440

70 668,710

54 358,540

52 848,110

61 999,110

87 770,660

97 247,060

105 828,090

972 660,59

[zł]

69 107,620

66 907,723

71 208,403

60 568,998

57 688,077

51 090,841

38 199,335

37 005,492

44 238,428

64 608,159

72 098,290

78 880,724

711 602,09

[zł]

24 355,690

23 772,307

24 912,787

22 091,342

21 327,364

19 577,869

16 159,206

15 842,619

17 760,683

23 162,501

25 148,770

26 947,366

261 058,50

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

88,817

221,383

254,215

301,181

261,106

174,094

84,006

37,778

38,744

89,277

103,429

147,403

1 801,43

[zł]

18 202,21

45 370,29

52 098,85

61 739,10

53 524,04

35 687,58

17 374,94

7 813,63

8 013,52

18 482,12

21 411,85

30 515,33

370 233,46

[zł]

1 579,17

3 936,19

4 519,95

5 355,00

4 642,46

3 095,40

1 493,62

671,69

688,88

1 587,34

1 838,97

2 620,82

32 029,49

[MWh]

Efekt finansowy dla
Wytwórców
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 2

Kwiecień

172,564

Perspektywa Wytwórców
w klastrze
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

Marzec

178,937

Efekt finansowy dla
Odbiorców
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej poza klastrem
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na zakupie i dystrybucji
energii elektrycznej w klastrze

Luty

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[zł]

14 864,460

37 050,710

42 545,450

50 432,780

43 722,120

29 152,060

14 376,770

6 465,320

6 630,720

15 312,770

17 740,140

25 282,540

303 575,84

[zł]

14 160,468

30 080,134

36 115,475

46 338,247

39 113,912

35 699,061

12 676,495

5 136,435

5 998,548

14 647,110

15 613,063

22 357,430

277 936,38

[zł]

18 202,213

45 370,285

52 098,851

61 739,101

53 524,037

35 687,582

17 374,941

7 813,630

8 013,516

18 482,120

21 411,853

30 515,327

370 233,46

[zł]

1 758,582

4 383,381

5 033,456

5 951,322

5 159,459

3 440,126

1 504,546

676,616

693,920

1 582,005

1 832,747

2 611,966

34 628,13

[zł]

2 462,574

11 353,957

11 463,431

10 045,856

9 767,667

-3 106,875

3 204,821

2 005,502

1 326,092

2 247,666

3 959,824

5 537,075

60 267,59

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 9. Podsumowanie efektów finansowych
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

Perspektywa
Koordynatora
marża I
marża II
stopnia
stopnia

Perspektywa Wytwórców
%
(4)=(3)/(1)

Energia elektryczna

438 063

591 385

-153 322

-35%

Dystrybucja energii elektrycznej

534 598

120 217

414 380

78%

RAZEM

972 661

711 602

261 059

27%

Energia
elektryczna scenariusz 1
Energia
elektryczna scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne
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poza
klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

303 576

338 204

34 628

11%

277 936

338 204

60 268

22%

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

%
(4)=(3)/(1)

Efekt finansowy
na koordynacji
pracy klastra

zł
(1)

zł
(2)

221 151

204 454

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Przedstawiona projekcja wskazuje, na trwałą opłacalność funkcjonowania klastra.
Zagwarantowany został stały w czasie poziom upustu w cenie zakupionej
i dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. Upust ten wynosi 27%, co przekłada
się na oszczędność na poziomie 261 zł/rok na każdego odbiorcę.
W zależności od scenariusza rozliczeń energii wytwarzanej w klastrze, możliwy staje się
jej zakup po cenach między 11-22% wyższych niż w przypadku rozliczeń
funkcjonujących poza klastrem. Efekt ten powinien stać się dodatkową zachętą do
realizacji inwestycji w źródła rozproszone w ramach klastrów.
Tak skonstruowany model generuje marżę II stopnia po uwzględnieniu kosztów
bilansowania, na poziomie 200 tys. zł/ rocznie. Poziom ten zależny jest od wolumenu
kupowanego i sprzedawanego w ramach klastra, więc jest bodźcem stymulującym
Koordynatora do działań zmierzających do powiększania klastra.
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Scenariusz 2
Scenariusz ten zakłada utworzenie klastra składającego się z gospodarstw
domowych należących do grupy taryfowej G11, w liczbie 1000 odbiorców. Po
stronie wytwórczej, założono funkcjonowanie źródła stabilnego – biogazowni
rolniczej. Należy podkreślić, że taka konstrukcja klastra ma również ograniczenia
lokalizacyjne wynikające z dostępności surowca do produkcji biogazu. Model ten
będzie miał powszechniejsze zastosowanie w obszarach wiejskich mniej
zurbanizowanych. Warto podkreślić, że biogaz można magazynować, w związku
z czym generacja energii bazująca na tym paliwie również będzie cechować się
dużym potencjałem regulacyjnym, co może zostać wykorzystane przez
koordynatora klastra w celu precyzyjniejszego bilansowania obszaru i świadczenia
usług regulacyjnych. Szczegółowe założenia ilustruje tabela 10.
Tabela 10. Szczegółowe założenia przyjęte do obliczeń dla scenariusza 2

Założenia przyjęte do kalkulacji

Odbiorcy

- grupa taryfowa
[szt.]
- liczebność próby z populacji odbiorców
[kWh/rok/odbiorcę]
- średnie zapotrzebowanie na energię

Wytwórcy

- biogazownia rolnicza
- liczba wytwórców w klastrze
- łączna moc zainstalowana w klastrze

G11
1000
1806
1
300

[kW]

netto

Wskaźniki
cenowe

- cena energii elektrycznej
- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 1
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 2
- jednostkowy koszt bilansowania
handlowego (POB) - scenariusz 2

[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/kW/m-c]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]

0,2425
0,0127
6,5
0,1778
1,83
0,4
0,0037
Cena rynku konkurencyjnego za
poprzedni kwartał
Cena fixingu na sesjach TGE SA, z
uwzględnieniem kosztów bilansowania
5,00

Źródło: opracowanie własne

Analiza profili odbiorców (rys. 8) wskazuje na występowanie szczytów
zapotrzebowania na moc i energię, których pokrycie źródłem o stabilnym
(pasmowym) profilu (rys. 9) powoduje konieczność sprzedaży nadwyżek i zakupu
niedoboru energii spoza klastra (rys. 10).
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Rys. 8. Profile odbiorców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 9. Profile wytwórców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 10. Profile salda odbiorczo-wytwórczego w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 11. Rozliczenie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przez odbiorców poza klastrem
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej

[zł]

Koszt dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]

- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE

Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

43 395,800

41 850,180

44 871,780

37 396,680

35 372,590

30 737,460

21 680,070

20 841,290

25 923,050

40 234,540

45 497,000

50 067,51
2 272,50
6 500,00
31 814,94
8 418,00
400,00
662,07

93 463,31

48 829,85
2 191,56
6 500,00
30 681,80
8 418,00
400,00
638,49

90 680,03

51 249,41
2 349,79
6 500,00
32 897,04
8 418,00
400,00
684,58

96 121,19

45 263,66
1 958,34
6 500,00
27 416,78
8 418,00
400,00
570,54

82 660,34

43 642,85
1 852,35
6 500,00
25 932,84
8 418,00
400,00
539,66

79 015,44

39 931,25
1 609,62
6 500,00
22 534,69
8 418,00
400,00
468,94

70 668,71

32 678,47
1 135,31
6 500,00
15 894,40
8 418,00
400,00
330,76

54 358,54

32 006,82
1 091,39
6 500,00
15 279,47
8 418,00
400,00
317,96

52 848,11

36 076,06
1 357,50
6 500,00
19 005,07
8 418,00
400,00
395,49

61 999,11

47 536,12
2 106,95
6 500,00
29 497,33
8 418,00
400,00
613,84

87 770,66

51 750,06
2 382,53
6 500,00
33 355,41
8 418,00
400,00
694,12

97 247,06

Grudzień

207,249

SUMA

1 806,292

50 262,240 438 062,680

55 565,85
2 632,07
6 500,00
36 848,96
8 418,00
400,00
766,82

534 597,91
22 939,91
78 000,00
321 158,73
101 016,00
4 800,00
6 683,27

105 828,09 972 660,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela 12. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców poza klastrem
Perspektywa Wytwórców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

[MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

190,375

148,375

164,410

151,932

170,717

164,692

188,486

94,205

79,843

188,323

181,514

188,515

1 911,38

[zł]

31 861,12

24 831,98

27 515,65

25 441,05

28 586,49

27 577,60

32 257,43

16 122,20

13 664,26

32 301,21

31 133,34

32 334,03

323 626,36

[zł]

31 495,53

20 067,03

23 091,67

23 400,12

25 445,54

34 280,04

27 705,94

12 960,33

11 979,72

31 396,48

27 920,23

28 724,72

298 467,35

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 13. Wolumen zakupu i sprzedaży oraz strona przychodowa i kosztowa w klastrze
Perspektywa Klastra
Wolumen zakupu energii
elektrycznej przez uczestników
klastra
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej przez uczestników
klastra

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[MWh]

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[MWh]

190,375

148,375

164,410

151,932

170,717

164,692

188,486

94,205

79,843

188,323

181,514

188,515

1 911,38

Wolumen zakupu energii
elektrycznej z rynku bilansującego

[MWh]

15,05

38,14

40,39

26,43

14,40

13,26

0,50

18,40

31,98

10,77

27,46

37,02

273,81

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej na rynek bilansujący

[MWh]

26,49

13,96

19,78

24,17

39,26

51,21

99,59

26,67

4,93

33,19

21,38

18,29

378,90

[zł]

3 398,20

5 948,15

6 808,31

4 734,08

2 949,25

2 646,73

67,40

2 512,05

6 097,28

2 188,99

5 344,37

7 042,62

49 737,45

[zł]

3 217,34

1 533,60

2 092,60

3 444,99

5 430,35

11 341,67

14 750,00

3 463,89

633,25

4 547,80

2 947,33

2 343,54

55 746,37

[zł]

-180,86

-4 414,56

-4 715,71

-1 289,09

2 481,10

8 694,94

14 682,60

951,84

-5 464,03

2 358,81

-2 397,04

-4 699,08

6 008,92

Koszt zakupu energii elektrycznej z
rynku bilansującego
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym

Perspektywa Koordynatora
Cena referencyjna
Koszt zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Cena zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

39 015,38

30 407,88

33 694,15

31 144,61

34 995,19

33 760,12

38 984,47

19 484,40

16 513,84

38 986,69

37 577,08

39 026,34

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

[zł]

19 568,95

26 089,86

26 882,75

19 340,91

12 757,80

7 735,45

-9 716,37

8 651,34

18 482,27

15 329,94

23 843,87

28 827,69

197 794,47

[zł]

-180,86

-4 414,56

-4 715,71

-1 289,09

2 481,10

8 694,94

14 682,60

951,84

-5 464,03

2 358,81

-2 397,04

-4 699,08

6 008,92

[zł]

19 388,09

21 675,31

22 167,04

18 051,82

15 238,90

16 430,39

4 966,22

9 603,18

13 018,24

17 688,75

21 446,83

24 128,61

203 803,39

[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

[zł]

Cena sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

[zł/MWh]

Marża I stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Marża II stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze z uwzględnieniem kosztów
bilansowania

Luty

Źródło: opracowanie własne

82

393 590,15

591 384,62

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Tabela 14. Efekty finansowe dla odbiorców i wytwórców w klastrze
Perspektywa Odbiorców
w klastrze

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej
Koszt dystrybucji energii
elektrycznej
- opłata przejściowa
- opłata mocowa
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej
Koszt związany z wniesieniem
opłaty mocowej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[zł]

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

591 384,62

[zł]

10 523,29

10 409,98

10 631,50

10 083,48

9 935,08

9 595,27

8 931,24

8 869,75

9 242,31

10 291,53

10 677,34

11 026,70

120 217,47

[zł]
[zł]

6 500,00
4 023,29

6 500,00
3 909,98

6 500,00
4 131,50

6 500,00
3 583,48

6 500,00
3 435,08

6 500,00
3 095,27

6 500,00
2 431,24

6 500,00
2 369,75

6 500,00
2 742,31

6 500,00
3 791,53

6 500,00
4 177,34

6 500,00
4 526,70

78 000,00
42 217,47

[zł]

69 107,62

66 907,72

71 208,40

60 569,00

57 688,08

51 090,84

38 199,33

37 005,49

44 238,43

64 608,16

72 098,29

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

78 880,72 711 602,09

Grudzień

SUMA

[zł]

93 463,310

90 680,030

96 121,190

82 660,340

79 015,440

70 668,710

54 358,540

52 848,110

61 999,110

87 770,660

97 247,060

105 828,090

972 660,59

[zł]

69 107,620

66 907,723

71 208,403

60 568,998

57 688,077

51 090,841

38 199,335

37 005,492

44 238,428

64 608,159

72 098,290

78 880,724

711 602,09

[zł]

24 355,690

23 772,307

24 912,787

22 091,342

21 327,364

19 577,869

16 159,206

15 842,619

17 760,683

23 162,501

25 148,770

26 947,366

261 058,50

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

190,375

148,375

164,410

151,932

170,717

164,692

188,486

94,205

79,843

188,323

181,514

188,515

1 911,38

[zł]

39 015,38

30 407,88

33 694,15

31 144,61

34 995,19

33 760,12

38 984,47

19 484,40

16 513,84

38 986,69

37 577,08

39 026,34

393 590,15

[zł]

3 384,86

2 638,10

2 923,21

2 701,36

3 035,34

2 928,22

3 351,27

1 674,96

1 419,60

3 348,39

3 227,32

3 351,79

33 984,42

[MWh]

Efekt finansowy dla
Wytwórców
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 2

Kwiecień

172,564

Perspektywa Wytwórców
w klastrze
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

Marzec

178,937

Efekt finansowy dla
Odbiorców
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej poza klastrem
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na zakupie i dystrybucji
energii elektrycznej w klastrze

Luty

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[zł]

31 861,120

24 831,980

27 515,650

25 441,050

28 586,490

27 577,600

32 257,430

16 122,200

13 664,260

32 301,210

31 133,340

32 334,030

323 626,36

[zł]

31 495,530

20 067,028

23 091,673

23 400,124

25 445,539

34 280,039

27 705,937

12 960,330

11 979,722

31 396,485

27 920,229

28 724,715

298 467,35

[zł]

39 015,383

30 407,878

33 694,153

31 144,608

34 995,194

33 760,119

38 984,468

19 484,397

16 513,845

38 986,687

37 577,080

39 026,336

393 590,15

[zł]

3 769,401

2 937,799

3 255,296

3 002,201

3 373,363

3 254,303

3 375,765

1 687,234

1 429,984

3 337,089

3 216,417

3 340,513

35 979,37

[zł]

4 134,991

7 702,751

7 679,273

5 043,127

6 514,314

-3 448,136

7 927,258

4 849,104

3 114,522

4 241,815

6 429,527

6 949,827

61 138,37

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 15. Podsumowanie efektów finansowych
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

Perspektywa
Koordynatora
marża I
marża II
stopnia
stopnia

Perspektywa Wytwórców
%
(4)=(3)/(1)

Energia elektryczna

438 063

591 385

-153 322

-35%

Dystrybucja energii elektrycznej

534 598

120 217

414 380

78%

RAZEM

972 661

711 602

261 059

27%

Energia
elektryczna scenariusz 1
Energia
elektryczna scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne
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poza
klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

323 626

359 606

35 979

11%

298 467

359 606

61 138

20%

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

%
(4)=(3)/(1)

Efekt finansowy
na koordynacji
pracy klastra

zł
(1)

zł
(2)

197 794

203 803
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Przedstawiona projekcja wskazuje, na trwałą opłacalność funkcjonowania klastra.
Zagwarantowany został stały w czasie poziom upustu w cenie zakupionej
i dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. Upust ten wynosi 27%, co przekłada
się na oszczędność na poziomie 261 zł/rok na każdego odbiorcę.
W zależności od scenariusza rozliczeń energii wytwarzanej w klastrze, możliwy staje się
jej zakup po cenach między 11-20% wyższych niż w przypadku rozliczeń
funkcjonujących poza klastrem. Efekt ten powinien stać się dodatkową zachętą do
realizacji inwestycji w źródła rozproszone w ramach klastrów.
Tak skonstruowany model generuje marżę II stopnia po uwzględnieniu kosztów
bilansowania, na poziomie 204 tys. zł/ rocznie. Poziom ten zależny jest od wolumenu
kupowanego i sprzedawanego w ramach klastra, więc jest bodźcem stymulującym
Koordynatora do działań zmierzających do powiększania klastra.
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Scenariusz 3
Scenariusz ten zakłada utworzenie klastra składającego się z gospodarstw
domowych należących do grupy taryfowej G11, w liczbie 1000 odbiorców. Po
stronie wytwórczej, założono funkcjonowanie źródeł niestabilnych – elektrowni
wiatrowej. Należy podkreślić, że taka konstrukcja klastra z uwagi na powszechność
tego rodzaju źródeł wytwórczych może stać się najpowszechniejszą. Warto też
nadmienić, że z uwagi na nowelę „odległościową” potencjał budowy źródeł
wiatrowych w ramach klastrów będzie pochodną ich lokalizacji i zurbanizowania.
Scenariusz ten z uwagi na charakter pracy źródła wskazuje na konieczność
ponoszenia dużych kosztów bilansowania energii bądź inwestycji w zasobniki energii.
Szczegółowe założenia ilustruje tabela 16.
Tabela 16. Szczegółowe założenia przyjęte do obliczeń dla scenariusza 3

Założenia przyjęte do kalkulacji

Odbiorcy

- grupa taryfowa
[szt.]
- liczebność próby z populacji odbiorców
[kWh/rok/odbiorcę]
- średnie zapotrzebowanie na energię

G11
1000
1806

Wytwórcy

- elektrownia wiatrowa
- liczba wytwórców w klastrze
- łączna moc zainstalowana w klastrze

1
1000

[kW]

netto

Wskaźniki
cenowe

- cena energii elektrycznej
- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 1
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 2
- jednostkowy koszt bilansowania
handlowego (POB) - scenariusz 2

[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/kW/m-c]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]

0,2425
0,0127
6,5
0,1778
1,83
0,4
0,0037
Cena rynku konkurencyjnego za
poprzedni kwartał
Cena fixingu na sesjach TGE SA, z
uwzględnieniem kosztów bilansowania
5,00

Źródło: opracowanie własne

Analiza profili odbiorców (rys. 11) wskazuje na występowanie szczytów
zapotrzebowania na moc i energię, których pokrycie źródłem o niestabilnym,
stochastycznym profilu (rys. 12) powoduje konieczność sprzedaży nadwyżek i zakupu
niedoboru energii spoza klastra (rys. 13).
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Rys. 11. Profile odbiorców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 12. Profile wytwórców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 13. Profile salda odbiorczo-wytwórczego w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 17. Rozliczenie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przez odbiorców poza klastrem
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej

[zł]

Koszt dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]

- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE

Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

43 395,800

41 850,180

44 871,780

37 396,680

35 372,590

30 737,460

21 680,070

20 841,290

25 923,050

40 234,540

45 497,000

50 067,51
2 272,50
6 500,00
31 814,94
8 418,00
400,00
662,07

93 463,31

48 829,85
2 191,56
6 500,00
30 681,80
8 418,00
400,00
638,49

90 680,03

51 249,41
2 349,79
6 500,00
32 897,04
8 418,00
400,00
684,58

96 121,19

45 263,66
1 958,34
6 500,00
27 416,78
8 418,00
400,00
570,54

82 660,34

43 642,85
1 852,35
6 500,00
25 932,84
8 418,00
400,00
539,66

79 015,44

39 931,25
1 609,62
6 500,00
22 534,69
8 418,00
400,00
468,94

70 668,71

32 678,47
1 135,31
6 500,00
15 894,40
8 418,00
400,00
330,76

54 358,54

32 006,82
1 091,39
6 500,00
15 279,47
8 418,00
400,00
317,96

52 848,11

36 076,06
1 357,50
6 500,00
19 005,07
8 418,00
400,00
395,49

61 999,11

47 536,12
2 106,95
6 500,00
29 497,33
8 418,00
400,00
613,84

87 770,66

51 750,06
2 382,53
6 500,00
33 355,41
8 418,00
400,00
694,12

97 247,06

Grudzień

207,249

SUMA

1 806,292

50 262,240 438 062,680

55 565,85
2 632,07
6 500,00
36 848,96
8 418,00
400,00
766,82

534 597,91
22 939,91
78 000,00
321 158,73
101 016,00
4 800,00
6 683,27

105 828,09 972 660,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela 18. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców poza klastrem
Perspektywa Wytwórców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

[MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

268,393

182,450

217,097

161,789

144,656

114,816

176,361

99,054

148,940

91,877

273,953

323,293

2 202,68

[zł]

44 918,34

30 534,75

36 333,28

27 091,59

24 222,66

19 225,97

30 182,46

16 952,13

25 489,65

15 758,83

46 988,43

55 451,24

373 149,33

[zł]

43 013,33

24 078,85

31 094,39

25 533,82

21 248,03

22 667,02

25 649,28

13 192,85

21 931,05

15 198,08

43 835,15

48 045,86

335 487,72

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 19. Wolumen zakupu i sprzedaży oraz strona przychodowa i kosztowa w klastrze
Perspektywa Klastra

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej przez uczestników
klastra
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej przez uczestników
klastra

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[MWh]

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[MWh]

268,393

182,450

217,097

161,789

144,656

114,816

176,361

99,054

148,940

91,877

273,953

323,293

2 202,68

Wolumen zakupu energii
elektrycznej z rynku bilansującego

[MWh]

53,69

64,39

66,28

60,79

67,10

63,50

36,93

32,13

37,75

92,39

62,76

42,54

680,24

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej na rynek bilansujący

[MWh]

143,14

74,27

98,35

68,37

65,91

51,57

123,90

45,25

79,80

18,36

149,12

158,58

1 076,63

[zł]

10 148,21

9 745,47

10 326,40

9 658,73

11 985,18

16 199,25

5 853,62

4 614,16

7 074,35

17 214,73

10 497,54

7 776,10

121 093,74

[zł]

19 994,39

9 725,73

13 968,74

11 574,47

10 464,84

10 885,25

19 118,49

5 766,76

12 020,53

2 924,91

26 899,05

24 886,89

168 230,04

[zł]

9 846,18

-19,74

3 642,33

1 915,74

-1 520,34

-5 314,00

13 264,87

1 152,60

4 946,18

-14 289,82

16 401,51

17 110,79

47 136,31

Koszt zakupu energii elektrycznej z
rynku bilansującego
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym

Perspektywa Koordynatora
Cena referencyjna
Koszt zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Cena zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze
Cena sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

55 004,54

37 391,22

44 491,76

33 165,15

29 653,08

23 536,17

36 476,82

20 487,34

30 805,33

19 020,48

56 713,79

66 928,13

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

[zł]

3 579,79

19 106,52

16 085,15

17 320,37

18 099,92

17 959,40

-7 208,73

7 648,41

4 190,78

35 296,15

4 707,16

925,90

137 710,82

[zł]

9 846,18

-19,74

3 642,33

1 915,74

-1 520,34

-5 314,00

13 264,87

1 152,60

4 946,18

-14 289,82

16 401,51

17 110,79

47 136,31

[zł]

13 425,97

19 086,78

19 727,48

19 236,11

16 579,58

12 645,41

6 056,14

8 801,01

9 136,97

21 006,34

21 108,67

18 036,69

184 847,12

[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

Marża I stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Marża II stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze z uwzględnieniem kosztów
bilansowania

Luty

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 20. Efekty finansowe dla odbiorców i wytwórców w klastrze
Perspektywa Odbiorców
w klastrze

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej
Koszt dystrybucji energii
elektrycznej
- opłata przejściowa
- opłata mocowa
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej
Koszt związany z wniesieniem
opłaty mocowej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[zł]

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

591 384,62

[zł]

10 523,29

10 409,98

10 631,50

10 083,48

9 935,08

9 595,27

8 931,24

8 869,75

9 242,31

10 291,53

10 677,34

11 026,70

120 217,47

[zł]
[zł]

6 500,00
4 023,29

6 500,00
3 909,98

6 500,00
4 131,50

6 500,00
3 583,48

6 500,00
3 435,08

6 500,00
3 095,27

6 500,00
2 431,24

6 500,00
2 369,75

6 500,00
2 742,31

6 500,00
3 791,53

6 500,00
4 177,34

6 500,00
4 526,70

78 000,00
42 217,47

[zł]

69 107,62

66 907,72

71 208,40

60 569,00

57 688,08

51 090,84

38 199,33

37 005,49

44 238,43

64 608,16

72 098,29

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

78 880,72 711 602,09

Grudzień

SUMA

[zł]

93 463,310

90 680,030

96 121,190

82 660,340

79 015,440

70 668,710

54 358,540

52 848,110

61 999,110

87 770,660

97 247,060

105 828,090

972 660,59

[zł]

69 107,620

66 907,723

71 208,403

60 568,998

57 688,077

51 090,841

38 199,335

37 005,492

44 238,428

64 608,159

72 098,290

78 880,724

711 602,09

[zł]

24 355,690

23 772,307

24 912,787

22 091,342

21 327,364

19 577,869

16 159,206

15 842,619

17 760,683

23 162,501

25 148,770

26 947,366

261 058,50

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

268,393

182,450

217,097

161,789

144,656

114,816

176,361

99,054

148,940

91,877

273,953

323,293

2 202,68

[zł]

55 004,54

37 391,22

44 491,76

33 165,15

29 653,08

23 536,17

36 476,82

20 487,34

30 805,33

19 020,48

56 713,79

66 928,13

453 673,80

[zł]

4 772,03

3 243,95

3 859,98

2 876,61

2 571,99

2 041,43

3 135,71

1 761,18

2 648,16

1 633,58

4 870,89

5 748,15

39 163,66

[MWh]

Efekt finansowy dla
Wytwórców
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 2

Kwiecień

172,564

Perspektywa Wytwórców
w klastrze
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

Marzec

178,937

Efekt finansowy dla
Odbiorców
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej poza klastrem
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na zakupie i dystrybucji
energii elektrycznej w klastrze

Luty

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[zł]

44 918,340

30 534,750

36 333,280

27 091,590

24 222,660

19 225,970

30 182,460

16 952,130

25 489,650

15 758,830

46 988,430

55 451,240

373 149,33

[zł]

43 013,329

24 078,845

31 094,392

25 533,822

21 248,031

22 667,021

25 649,284

13 192,853

21 931,050

15 198,081

43 835,152

48 045,860

335 487,72

[zł]

55 004,541

37 391,223

44 491,758

33 165,148

29 653,080

23 536,168

36 476,823

20 487,336

30 805,333

19 020,475

56 713,791

66 928,127

453 673,80

[zł]

5 314,167

3 612,519

4 298,502

3 196,947

2 858,432

2 268,766

3 158,657

1 774,026

2 667,524

1 628,064

4 854,473

5 728,736

41 360,81

[zł]

7 219,178

10 068,423

9 537,390

4 754,716

5 833,061

-1 172,285

7 691,833

5 533,303

6 226,124

2 188,813

8 007,751

13 134,117

79 022,42

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 21. Podsumowanie efektów finansowych
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

w klastrze

zł
-1

zł
-2

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

Perspektywa
Koordynatora
marża I
marża II
stopnia
stopnia

Perspektywa Wytwórców
%
(4)=(3)/(1)

Energia elektryczna

438 063

591 385

-153 322

-35%

Dystrybucja energii elektrycznej

534 598

120 217

414 380

78%

RAZEM

972 661

711 602

261 059

27%

Energia
elektryczna scenariusz 1
Energia
elektryczna scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne
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poza
klastrem

w klastrze

zł
-1

zł
-2

373 149

414 510

41 361

11%

335 488

414 510

79 022

24%

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

%
(4)=(3)/(1)

zł
-1

Efekt finansowy na
koordynacji pracy
klastra

137 711

zł
-2

184 847

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Przedstawiona projekcja wskazuje, na trwałą opłacalność funkcjonowania klastra.
Zagwarantowany został stały w czasie poziom upustu w cenie zakupionej
i dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. Upust ten wynosi 27%, co przekłada
się na oszczędność na poziomie 261 zł/rok na każdego odbiorcę.
W zależności od scenariusza rozliczeń energii wytwarzanej w klastrze, możliwy staje się
jej zakup po cenach między 11-24% wyższych niż w przypadku rozliczeń
funkcjonujących poza klastrem. Efekt ten powinien stać się dodatkową zachętą do
realizacji inwestycji w źródła rozproszone w ramach klastrów.
Tak skonstruowany model generuje marżę II stopnia po uwzględnieniu kosztów
bilansowania, na poziomie 185 tys. zł/ rocznie. Poziom ten zależny jest od wolumenu
kupowanego i sprzedawanego w ramach klastra, więc jest bodźcem stymulującym
Koordynatora do działań zmierzających do powiększania klastra.
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Scenariusz 4
Scenariusz ten zakłada utworzenie klastra składającego się z gospodarstw
domowych należących do grupy taryfowej G11, w liczbie 1000 odbiorców. Po
stronie wytwórczej, założono funkcjonowanie źródeł niestabilnych – elektrowni
fotowoltaicznej. Należy podkreślić, że efektywność generacji ze źródeł tego typu jest
najniższa, przez co bez odpowiedniego dofinansowania ich budowa nie znajduje
uzasadnienia biznesowego. Klastry wraz ze zmodyfikowanym podejściem do
rozliczeń między uczestnikami gwarantującym wytwórcom większy strumień
przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, mogą stać się środowiskiem
skutecznie wspierającym budowę źródeł w oparciu o tą technologię. Szczegółowe
założenia ilustruje Tabela 22.
Tabela 22. Szczegółowe założenia przyjęte do obliczeń dla scenariusza 4

Założenia przyjęte do kalkulacji

Odbiorcy

- grupa taryfowa
[szt.]
- liczebność próby z populacji odbiorców
[kWh/rok/odbiorcę]
- średnie zapotrzebowanie na energię

G11
1000
1806

Wytwórcy

- elektrownia fotowoltaiczna
- liczba wytwórców w klastrze
- łączna moc zainstalowana w klastrze

1
1000

[kW]

netto

Wskaźniki
cenowe

- cena energii elektrycznej
- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 1
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 2
- jednostkowy koszt bilansowania
handlowego (POB) - scenariusz 2

[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/kW/m-c]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]

0,2425
0,0127
6,5
0,1778
1,83
0,4
0,0037
Cena rynku konkurencyjnego za
poprzedni kwartał
Cena fixingu na sesjach TGE SA, z
uwzględnieniem kosztów bilansowania
5,00

Źródło: opracowanie własne

Analiza profili odbiorców (rys. 14) wskazuje na występowanie szczytów
zapotrzebowania na moc i energię, których pokrycie źródłem o niestabilnym,
stochastycznym i sezonowym profilu (rys. 15) powoduje konieczność sprzedaży
nadwyżek energii głównie w godzinach szczytów zapotrzebowania i zakupu
niedoboru energii w godzinach nocnych (rys. 16).
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Rys. 14. Profile odbiorców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 15. Profile wytwórców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 16. Profile salda odbiorczo-wytwórczego w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

96

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Tabela 23. Rozliczenie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przez odbiorców poza klastrem
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej

[zł]

Koszt dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]

- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE

Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

43 395,800

41 850,180

44 871,780

37 396,680

35 372,590

30 737,460

21 680,070

20 841,290

25 923,050

40 234,540

45 497,000

50 067,51
2 272,50
6 500,00
31 814,94
8 418,00
400,00
662,07

93 463,31

48 829,85
2 191,56
6 500,00
30 681,80
8 418,00
400,00
638,49

90 680,03

51 249,41
2 349,79
6 500,00
32 897,04
8 418,00
400,00
684,58

96 121,19

45 263,66
1 958,34
6 500,00
27 416,78
8 418,00
400,00
570,54

82 660,34

43 642,85
1 852,35
6 500,00
25 932,84
8 418,00
400,00
539,66

79 015,44

39 931,25
1 609,62
6 500,00
22 534,69
8 418,00
400,00
468,94

70 668,71

32 678,47
1 135,31
6 500,00
15 894,40
8 418,00
400,00
330,76

54 358,54

32 006,82
1 091,39
6 500,00
15 279,47
8 418,00
400,00
317,96

52 848,11

36 076,06
1 357,50
6 500,00
19 005,07
8 418,00
400,00
395,49

61 999,11

47 536,12
2 106,95
6 500,00
29 497,33
8 418,00
400,00
613,84

87 770,66

51 750,06
2 382,53
6 500,00
33 355,41
8 418,00
400,00
694,12

97 247,06

Grudzień

207,249

SUMA

1 806,292

50 262,240 438 062,680

55 565,85
2 632,07
6 500,00
36 848,96
8 418,00
400,00
766,82

534 597,91
22 939,91
78 000,00
321 158,73
101 016,00
4 800,00
6 683,27

105 828,09 972 660,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela 24. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców poza klastrem
Perspektywa Wytwórców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

[MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

20,268

39,055

74,367

125,918

188,550

183,958

170,790

163,698

98,619

78,273

34,580

29,099

1 207,17

[zł]

3 392,09

6 536,24

12 446,06

21 084,89

31 572,61

30 803,84

29 228,93

28 015,22

16 877,64

13 425,44

5 931,16

4 991,10

204 305,22

[zł]

3 439,26

5 799,76

12 102,33

22 076,80

32 889,72

51 580,25

29 102,25

25 186,24

17 378,55

16 387,26

5 854,29

4 942,32

226 739,03

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 25. Wolumen zakupu i sprzedaży oraz strona przychodowa i kosztowa w klastrze
Perspektywa Klastra

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej przez uczestników
klastra
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej przez uczestników
klastra

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[MWh]

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[MWh]

20,268

39,055

74,367

125,918

188,550

183,958

170,790

163,698

98,619

78,273

34,580

29,099

1 207,17

Wolumen zakupu energii
elektrycznej z rynku bilansującego

[MWh]

160,68

141,39

138,40

95,32

69,07

56,37

38,49

40,67

63,98

120,26

159,22

180,06

1 263,92

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej na rynek bilansujący

[MWh]

2,01

7,88

27,74

67,04

111,77

113,59

119,88

118,43

55,71

32,63

6,20

1,91

664,80

[zł]

28 825,12

20 353,37

20 461,78

14 596,01

10 045,36

9 693,58

5 261,96

5 314,87

10 383,18

20 678,34

28 266,61

30 440,52

204 320,71

[zł]

252,14

1 143,56

4 329,83

11 584,35

22 002,83

36 713,54

20 993,77

17 397,95

10 702,64

6 945,17

1 169,69

339,11

133 574,57

[zł]

-28 572,97

-19 209,81

-16 131,95

-3 011,66

11 957,47

27 019,95

15 731,81

12 083,08

319,46

-13 733,17

-27 096,92

-30 101,42

-70 746,14

Koszt zakupu energii elektrycznej z
rynku bilansującego
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym

Perspektywa Koordynatora
Cena referencyjna
Koszt zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Cena zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze
Cena sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

4 153,76

8 003,95

15 240,76

25 811,83

38 650,79

37 709,60

35 324,41

33 857,61

20 397,37

16 204,16

7 158,72

6 024,09

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

[zł]

54 430,57

48 493,79

45 336,14

24 673,69

9 102,21

3 785,97

-6 056,32

-5 721,87

14 598,74

38 112,47

54 262,23

61 829,93

342 847,57

[zł]

-28 572,97

-19 209,81

-16 131,95

-3 011,66

11 957,47

27 019,95

15 731,81

12 083,08

319,46

-13 733,17

-27 096,92

-30 101,42

-70 746,14

[zł]

25 857,60

29 283,98

29 204,19

21 662,03

21 059,68

30 805,92

9 675,49

6 361,21

14 918,21

24 379,30

27 165,31

31 728,51

272 101,43

[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

Marża I stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Marża II stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze z uwzględnieniem kosztów
bilansowania

Luty

Źródło: opracowanie własne

98

248 537,05

591 384,62

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Tabela 26. Efekty finansowe dla odbiorców i wytwórców w klastrze
Perspektywa Odbiorców
w klastrze

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej
Koszt dystrybucji energii
elektrycznej
- opłata przejściowa
- opłata mocowa
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej
Koszt związany z wniesieniem
opłaty mocowej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[zł]

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

591 384,62

[zł]

10 523,29

10 409,98

10 631,50

10 083,48

9 935,08

9 595,27

8 931,24

8 869,75

9 242,31

10 291,53

10 677,34

11 026,70

120 217,47

[zł]
[zł]

6 500,00
4 023,29

6 500,00
3 909,98

6 500,00
4 131,50

6 500,00
3 583,48

6 500,00
3 435,08

6 500,00
3 095,27

6 500,00
2 431,24

6 500,00
2 369,75

6 500,00
2 742,31

6 500,00
3 791,53

6 500,00
4 177,34

6 500,00
4 526,70

78 000,00
42 217,47

[zł]

69 107,62

66 907,72

71 208,40

60 569,00

57 688,08

51 090,84

38 199,33

37 005,49

44 238,43

64 608,16

72 098,29

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

78 880,72 711 602,09

Grudzień

SUMA

[zł]

93 463,310

90 680,030

96 121,190

82 660,340

79 015,440

70 668,710

54 358,540

52 848,110

61 999,110

87 770,660

97 247,060

105 828,090

972 660,59

[zł]

69 107,620

66 907,723

71 208,403

60 568,998

57 688,077

51 090,841

38 199,335

37 005,492

44 238,428

64 608,159

72 098,290

78 880,724

711 602,09

[zł]

24 355,690

23 772,307

24 912,787

22 091,342

21 327,364

19 577,869

16 159,206

15 842,619

17 760,683

23 162,501

25 148,770

26 947,366

261 058,50

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

20,268

39,055

74,367

125,918

188,550

183,958

170,790

163,698

98,619

78,273

34,580

29,099

1 207,17

[zł]

4 153,76

8 003,95

15 240,76

25 811,83

38 650,79

37 709,60

35 324,41

33 857,61

20 397,37

16 204,16

7 158,72

6 024,09

248 537,05

[zł]

360,37

694,40

1 322,24

2 238,81

3 352,41

3 270,78

3 036,64

2 910,55

1 753,45

1 391,70

614,83

517,38

21 463,56

[MWh]

Efekt finansowy dla
Wytwórców
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 2

Kwiecień

172,564

Perspektywa Wytwórców
w klastrze
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

Marzec

178,937

Efekt finansowy dla
Odbiorców
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej poza klastrem
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na zakupie i dystrybucji
energii elektrycznej w klastrze

Luty

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[zł]

3 392,090

6 536,240

12 446,060

21 084,890

31 572,610

30 803,840

29 228,930

28 015,220

16 877,640

13 425,440

5 931,160

4 991,100

204 305,22

[zł]

3 439,257

5 799,764

12 102,335

22 076,802

32 889,716

51 580,252

29 102,252

25 186,240

17 378,547

16 387,260

5 854,291

4 942,318

226 739,03

[zł]

4 153,755

8 003,950

15 240,762

25 811,829

38 650,788

37 709,599

35 324,410

33 857,613

20 397,373

16 204,156

7 158,723

6 024,094

248 537,05

[zł]

401,297

773,310

1 472,458

2 488,126

3 725,766

3 634,981

3 058,841

2 931,847

1 766,287

1 387,015

612,733

515,612

22 768,27

[zł]

354,130

1 509,787

1 816,183

1 496,214

2 408,660

-17 141,430

3 185,520

5 760,827

1 265,380

-1 574,804

689,602

564,394

334,46

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 27. Podsumowanie efektów finansowych
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

Perspektywa
Koordynatora
marża I
marża II
stopnia
stopnia

Perspektywa Wytwórców
%
(4)=(3)/(1)

Energia elektryczna

438 063

591 385

-153 322

-35%

Dystrybucja energii elektrycznej

534 598

120 217

414 380

78%

RAZEM

972 661

711 602

261 059

27%

Energia
elektryczna scenariusz 1
Energia
elektryczna scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne

100

poza
klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

204 305

227 073

22 768

11%

226 739

227 073

334

0%

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

%
(4)=(3)/(1)

Efekt finansowy
na koordynacji
pracy klastra

zł
(1)

zł
(2)

342 848

272 101
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Przedstawiona projekcja wskazuje, na trwałą opłacalność funkcjonowania klastra.
Zagwarantowany został stały w czasie poziom upustu w cenie zakupionej
i dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. Upust ten wynosi 27%, co przekłada
się na oszczędność na poziomie 261 zł/rok na każdego odbiorcę.
W zależności od scenariusza rozliczeń energii wytwarzanej w klastrze, możliwy staje się
jej zakup po cenach między 0-11% wyższych niż w przypadku rozliczeń
funkcjonujących poza klastrem. Efekt ten powinien stać się dodatkową zachętą do
realizacji inwestycji w źródła rozproszone w ramach klastrów.
Tak skonstruowany model generuje marżę II stopnia po uwzględnieniu kosztów
bilansowania, na poziomie 272 tys. zł/ rocznie. Poziom ten zależny jest od wolumenu
kupowanego i sprzedawanego w ramach klastra, więc jest bodźcem stymulującym
Koordynatora do działań zmierzających do powiększania klastra.
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Scenariusz 5
Scenariusz ten zakłada utworzenie klastra składającego się z gospodarstw
domowych należących do grupy taryfowej G11, w liczbie 1000 odbiorców. Po
stronie wytwórczej, założono funkcjonowanie hybrydowych źródeł niestabilnych –
elektrowni fotowoltaicznej i elektrowni wiatrowej. Należy podkreślić, że takie
połączenie hybrydowe generacji daje możliwość efektywniejszego wykorzystania
zasobów naturalnych, jednak nie stabilizuje wypadkowego profilu generacji. Dla
klastrów tego właściwe również będą ograniczenia opisane w scenariuszu 3 i 4.
Szczegółowe założenia zlustrowano w poniższej tabeli.
Tabela 28. Szczegółowe założenia przyjęte do obliczeń dla scenariusza 5

Założenia przyjęte do kalkulacji

Odbiorcy

- grupa taryfowa
[szt.]
- liczebność próby z populacji odbiorców
[kWh/rok/odbiorcę]
- średnie zapotrzebowanie na energię

G11
1000
1806

Wytwórcy

- elektrownia fotowoltaiczna (500kW), elektrownia wiatrowa (1000kW)
- liczba wytwórców w klastrze
[kW]
- łączna moc zainstalowana w klastrze

2
1500

Wskaźniki
cenowe

- cena energii elektrycznej
- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 1
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 2
- jednostkowy koszt bilansowania
handlowego (POB) - scenariusz 2

netto
[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/kW/m-c]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]

0,2425
0,0127
6,5
0,1778
1,83
0,4
0,0037
Cena rynku konkurencyjnego za
poprzedni kwartał
Cena fixingu na sesjach TGE SA, z
uwzględnieniem kosztów bilansowania
5,00

Źródło: opracowanie własne

Analiza profili odbiorców (rys. 17) wskazuje na występowanie szczytów
zapotrzebowania na moc i energię, których pokrycie źródłem o niestabilnym i
stochastycznym profilu (rys. 18) powoduje konieczność bilansowania poza klastrem
(rys. 19).
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Rys. 17. Profile odbiorców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 18. Profile wytwórców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 19. Profile salda odbiorczo-wytwórczego w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 29. Rozliczenie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przez odbiorców poza klastrem
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej

[zł]

Koszt dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]

- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE

Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

43 395,800

41 850,180

44 871,780

37 396,680

35 372,590

30 737,460

21 680,070

20 841,290

25 923,050

40 234,540

45 497,000

50 067,51
2 272,50
6 500,00
31 814,94
8 418,00
400,00
662,07

93 463,31

48 829,85
2 191,56
6 500,00
30 681,80
8 418,00
400,00
638,49

90 680,03

51 249,41
2 349,79
6 500,00
32 897,04
8 418,00
400,00
684,58

96 121,19

45 263,66
1 958,34
6 500,00
27 416,78
8 418,00
400,00
570,54

82 660,34

43 642,85
1 852,35
6 500,00
25 932,84
8 418,00
400,00
539,66

79 015,44

39 931,25
1 609,62
6 500,00
22 534,69
8 418,00
400,00
468,94

70 668,71

32 678,47
1 135,31
6 500,00
15 894,40
8 418,00
400,00
330,76

54 358,54

32 006,82
1 091,39
6 500,00
15 279,47
8 418,00
400,00
317,96

52 848,11

36 076,06
1 357,50
6 500,00
19 005,07
8 418,00
400,00
395,49

61 999,11

47 536,12
2 106,95
6 500,00
29 497,33
8 418,00
400,00
613,84

87 770,66

51 750,06
2 382,53
6 500,00
33 355,41
8 418,00
400,00
694,12

97 247,06

Grudzień

207,249

SUMA

1 806,292

50 262,240 438 062,680

55 565,85
2 632,07
6 500,00
36 848,96
8 418,00
400,00
766,82

534 597,91
22 939,91
78 000,00
321 158,73
101 016,00
4 800,00
6 683,27

105 828,09 972 660,59

Źródło: opracowanie własne

Tabela 30. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców poza klastrem
Perspektywa Wytwórców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

[MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

278,527

201,977

254,280

224,748

238,931

206,795

261,756

180,903

198,250

131,014

291,243

337,843

2 806,27

[zł]

46 614,34

33 802,90

42 556,29

37 634,04

40 008,97

34 627,86

44 796,95

30 959,74

33 928,47

22 471,55

49 954,03

57 946,77

475 301,91

[zł]

44 732,96

26 978,73

37 145,56

36 572,22

37 692,89

48 457,15

40 200,41

25 785,97

30 620,32

23 391,71

46 762,30

50 517,02

448 857,24

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 31. Wolumen zakupu i sprzedaży oraz strona przychodowa i kosztowa w klastrze
Perspektywa Klastra

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej przez uczestników
klastra
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej przez uczestników
klastra

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[MWh]

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[MWh]

278,527

201,977

254,280

224,748

238,931

206,795

261,756

180,903

198,250

131,014

291,243

337,843

2 806,27

Wolumen zakupu energii
elektrycznej z rynku bilansującego

[MWh]

50,89

53,60

50,96

41,89

32,39

29,07

17,96

10,73

24,99

68,33

52,21

38,82

471,83

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej na rynek bilansujący

[MWh]

150,48

83,02

120,22

112,44

125,47

109,12

190,33

105,69

116,35

33,44

155,85

169,41

1 471,81

[zł]

9 644,37

8 009,54

7 846,02

6 357,91

4 923,13

5 608,89

2 463,55

1 489,08

4 651,69

12 019,95

8 415,67

7 139,60

78 569,40

[zł]

21 109,66

10 934,16

17 422,05

19 162,39

21 865,30

29 619,82

30 743,89

14 735,97

19 044,92

6 022,44

28 193,13

26 899,26

245 752,98

[zł]

11 465,30

2 924,62

9 576,03

12 804,48

16 942,17

24 010,93

28 280,34

13 246,89

14 393,24

-5 997,52

19 777,45

19 759,66

167 183,58

Koszt zakupu energii elektrycznej z
rynku bilansującego
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym

Perspektywa Koordynatora
Cena referencyjna
Koszt zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Cena zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze
Cena sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

57 081,42

41 393,20

52 112,14

46 071,06

48 978,47

42 390,97

54 139,03

37 416,14

41 004,02

27 122,55

60 293,15

69 940,17

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

[zł]

1 502,91

15 104,55

8 464,76

4 414,46

-1 225,48

-895,40

-24 870,93

-9 280,40

-6 007,90

27 194,08

1 127,80

-2 086,15

13 442,29

[zł]

11 465,30

2 924,62

9 576,03

12 804,48

16 942,17

24 010,93

28 280,34

13 246,89

14 393,24

-5 997,52

19 777,45

19 759,66

167 183,58

[zł]

12 968,21

18 029,17

18 040,80

17 218,94

15 716,69

23 115,53

3 409,40

3 966,49

8 385,33

21 196,56

20 905,25

17 673,51

180 625,88

[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

Marża I stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Marża II stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze z uwzględnieniem kosztów
bilansowania

Luty

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 32. Efekty finansowe dla odbiorców i wytwórców w klastrze
Perspektywa Odbiorców
w klastrze

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej
Koszt dystrybucji energii
elektrycznej
- opłata przejściowa
- opłata mocowa
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej
Koszt związany z wniesieniem
opłaty mocowej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[zł]

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

591 384,62

[zł]

10 523,29

10 409,98

10 631,50

10 083,48

9 935,08

9 595,27

8 931,24

8 869,75

9 242,31

10 291,53

10 677,34

11 026,70

120 217,47

[zł]
[zł]

6 500,00
4 023,29

6 500,00
3 909,98

6 500,00
4 131,50

6 500,00
3 583,48

6 500,00
3 435,08

6 500,00
3 095,27

6 500,00
2 431,24

6 500,00
2 369,75

6 500,00
2 742,31

6 500,00
3 791,53

6 500,00
4 177,34

6 500,00
4 526,70

78 000,00
42 217,47

[zł]

69 107,62

66 907,72

71 208,40

60 569,00

57 688,08

51 090,84

38 199,33

37 005,49

44 238,43

64 608,16

72 098,29

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

78 880,72 711 602,09

Grudzień

SUMA

[zł]

93 463,310

90 680,030

96 121,190

82 660,340

79 015,440

70 668,710

54 358,540

52 848,110

61 999,110

87 770,660

97 247,060

105 828,090

972 660,59

[zł]

69 107,620

66 907,723

71 208,403

60 568,998

57 688,077

51 090,841

38 199,335

37 005,492

44 238,428

64 608,159

72 098,290

78 880,724

711 602,09

[zł]

24 355,690

23 772,307

24 912,787

22 091,342

21 327,364

19 577,869

16 159,206

15 842,619

17 760,683

23 162,501

25 148,770

26 947,366

261 058,50

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

278,527

201,977

254,280

224,748

238,931

206,795

261,756

180,903

198,250

131,014

291,243

337,843

2 806,27

[zł]

57 081,42

41 393,20

52 112,14

46 071,06

48 978,47

42 390,97

54 139,03

37 416,14

41 004,02

27 122,55

60 293,15

69 940,17

577 942,33

[zł]

4 952,22

3 591,15

4 521,10

3 996,02

4 248,19

3 676,82

4 654,02

3 216,45

3 524,88

2 329,43

5 178,30

6 006,84

49 895,44

[MWh]

Efekt finansowy dla
Wytwórców
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 2

Kwiecień

172,564

Perspektywa Wytwórców
w klastrze
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

Marzec

178,937

Efekt finansowy dla
Odbiorców
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej poza klastrem
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na zakupie i dystrybucji
energii elektrycznej w klastrze

Luty

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[zł]

46 614,340

33 802,900

42 556,290

37 634,040

40 008,970

34 627,860

44 796,950

30 959,740

33 928,470

22 471,550

49 954,030

57 946,770

475 301,91

[zł]

44 732,958

26 978,727

37 145,560

36 572,223

37 692,889

48 457,146

40 200,410

25 785,973

30 620,323

23 391,711

46 762,298

50 517,019

448 857,24

[zł]

57 081,419

41 393,198

52 112,139

46 071,062

48 978,474

42 390,967

54 139,028

37 416,143

41 004,020

27 122,554

60 293,152

69 940,173

577 942,33

[zł]

5 514,860

3 999,144

5 034,751

4 441,005

4 721,310

4 086,287

4 688,053

3 239,950

3 550,667

2 321,572

5 160,819

5 986,562

52 744,98

[zł]

7 396,243

10 823,316

10 445,481

5 502,823

7 037,391

-9 743,000

9 284,593

8 413,717

6 858,814

1 401,411

8 352,552

13 416,313

79 189,65

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 33. Podsumowanie efektów finansowych
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

Perspektywa
Koordynatora
marża I
marża II
stopnia
stopnia

Perspektywa Wytwórców
%
(4)=(3)/(1)

Energia elektryczna

438 063

591 385

-153 322

-35%

Dystrybucja energii elektrycznej

534 598

120 217

414 380

78%

RAZEM

972 661

711 602

261 059

27%

Energia
elektryczna scenariusz 1
Energia
elektryczna scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne
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poza
klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

475 302

528 047

52 745

11%

448 857

528 047

79 190

18%

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

%
(4)=(3)/(1)

zł
(1)

Efekt finansowy na
koordynacji pracy
klastra

13 442

zł
(2)

180 626

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Przedstawiona projekcja wskazuje, na trwałą opłacalność funkcjonowania klastra.
Zagwarantowany został stały w czasie poziom upustu w cenie zakupionej
i dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. Upust ten wynosi 27%, co przekłada
się na oszczędność na poziomie 261 zł/rok na każdego odbiorcę.
W zależności od scenariusza rozliczeń energii wytwarzanej w klastrze, możliwy staje się
jej zakup po cenach między 11-18% wyższych niż w przypadku rozliczeń
funkcjonujących poza klastrem. Efekt ten powinien stać się dodatkową zachętą do
realizacji inwestycji w źródła rozproszone w ramach klastrów.
Tak skonstruowany model generuje marżę II stopnia po uwzględnieniu kosztów
bilansowania, na poziomie 180 tys. zł/ rocznie. Poziom ten zależny jest od wolumenu
kupowanego i sprzedawanego w ramach klastra, więc jest bodźcem stymulującym
Koordynatora do działań zmierzających do powiększania klastra.
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Scenariusz 6
Scenariusz ten zakłada utworzenie klastra składającego się z gospodarstw
domowych należących do grupy taryfowej G11, w liczbie 5000 odbiorców. Po
stronie wytwórczej, założono funkcjonowanie zarówno źródeł o stabilnej generacji –
elektrownia biogazowa, jak i źródła hybrydowego – elektrowni fotowoltaicznej
i elektrowni wiatrowej. Należy podkreślić, że takie połączenie daje możliwość
uzyskania wypadkowego profilu generacji z wyraźnym wypiętrzeniem w godzinach
szczytu zapotrzebowania, co częściowo odpowiada profilowi odbiorców.
Szczegółowe założenia zlustrowano w poniższej tabeli.
Tabela 34. Szczegółowe założenia przyjęte do obliczeń dla scenariusza 6

Założenia przyjęte do kalkulacji

Odbiorcy

- grupa taryfowa
[szt.]
- liczebność próby z populacji odbiorców
[kWh/rok/odbiorcę]
- średnie zapotrzebowanie na energię

Wytwórcy

- elektrownia fotowoltaiczna (1000kW), elektrownia wiatrowa (1000kW), elektrownia biogazowa (600kW)
- liczba wytwórców w klastrze
3
[kW]
- łączna moc zainstalowana w klastrze
2600

Wskaźniki
cenowe

- cena energii elektrycznej
- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 1
- cena sprzedaży energii elektrycznej scenariusz 2
- jednostkowy koszt bilansowania
handlowego (POB) - scenariusz 2

G11
5000
1806

netto
[zł/kWh]
[zł/kWh]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/kW/m-c]
[zł/m-c]
[zł/kWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]
[zł/MWh]

0,2425
0,0127
6,5
0,1778
1,83
0,4
0,0037
Cena rynku konkurencyjnego za
poprzedni kwartał
Cena fixingu na sesjach TGE SA, z
uwzględnieniem kosztów bilansowania
5,00

Źródło: opracowanie własne

Analiza profili odbiorców (rys. 20) wskazuje na występowanie szczytów
zapotrzebowania na moc i energię, których pokrycie zestawem źródeł o zbliżonym
profilu istotnie ogranicza niezbilansowanie klastra (rys. 22).
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Rys. 20. Profile odbiorców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne

Rys. 21. Profile wytwórców w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Rys. 22. Profile salda odbiorczo-wytwórczego w klastrze uszeregowane godzinowo
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 35. Rozliczenie zakupu i dystrybucji energii elektrycznej przez odbiorców poza klastrem
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej

[zł]

Koszt dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]

- opłata jakościowa
- opłata przejściowa
- składnik zmienny
- składnik stały
- opłata abonamentowa
- opłata OZE

Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]
[zł]

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

43 395,800

41 850,180

44 871,780

37 396,680

35 372,590

30 737,460

21 680,070

20 841,290

25 923,050

40 234,540

45 497,000

50 067,51
2 272,50
6 500,00
31 814,94
8 418,00
400,00
662,07

93 463,31

48 829,85
2 191,56
6 500,00
30 681,80
8 418,00
400,00
638,49

90 680,03

51 249,41
2 349,79
6 500,00
32 897,04
8 418,00
400,00
684,58

96 121,19

45 263,66
1 958,34
6 500,00
27 416,78
8 418,00
400,00
570,54

82 660,34

43 642,85
1 852,35
6 500,00
25 932,84
8 418,00
400,00
539,66

79 015,44

39 931,25
1 609,62
6 500,00
22 534,69
8 418,00
400,00
468,94

70 668,71

32 678,47
1 135,31
6 500,00
15 894,40
8 418,00
400,00
330,76

54 358,54

32 006,82
1 091,39
6 500,00
15 279,47
8 418,00
400,00
317,96

52 848,11

36 076,06
1 357,50
6 500,00
19 005,07
8 418,00
400,00
395,49

61 999,11

47 536,12
2 106,95
6 500,00
29 497,33
8 418,00
400,00
613,84

87 770,66

51 750,06
2 382,53
6 500,00
33 355,41
8 418,00
400,00
694,12

97 247,06

Grudzień

207,249

SUMA

1 806,292

50 262,240 438 062,680

55 565,85
2 632,07
6 500,00
36 848,96
8 418,00
400,00
766,82

534 597,91
22 939,91
78 000,00
321 158,73
101 016,00
4 800,00
6 683,27

105 828,09 972 660,59

Źródło: opracowanie własne
Tabela 36. Rozliczenie sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców poza klastrem
Perspektywa Wytwórców
poza klastrem

Styczeń

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

[MWh]

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

278,527

201,977

254,280

224,748

238,931

206,795

261,756

180,903

198,250

131,014

291,243

337,843

2 806,27

[zł]

46 614,34

33 802,90

42 556,29

37 634,04

40 008,97

34 627,86

44 796,95

30 959,74

33 928,47

22 471,55

49 954,03

57 946,77

475 301,91

[zł]

44 732,96

26 978,73

37 145,56

36 572,22

37 692,89

48 457,15

40 200,41

25 785,97

30 620,32

23 391,71

46 762,30

50 517,02

448 857,24

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 37. Wolumen zakupu i sprzedaży oraz strona przychodowa i kosztowa w klastrze
Perspektywa Klastra

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej przez uczestników
klastra
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej przez uczestników
klastra

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[MWh]

178,937

172,564

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[MWh]

278,527

201,977

254,280

224,748

238,931

206,795

261,756

180,903

198,250

131,014

291,243

337,843

2 806,27

Wolumen zakupu energii
elektrycznej z rynku bilansującego

[MWh]

50,89

53,60

50,96

41,89

32,39

29,07

17,96

10,73

24,99

68,33

52,21

38,82

471,83

Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej na rynek bilansujący

[MWh]

150,48

83,02

120,22

112,44

125,47

109,12

190,33

105,69

116,35

33,44

155,85

169,41

1 471,81

[zł]

9 644,37

8 009,54

7 846,02

6 357,91

4 923,13

5 608,89

2 463,55

1 489,08

4 651,69

12 019,95

8 415,67

7 139,60

78 569,40

[zł]

21 109,66

10 934,16

17 422,05

19 162,39

21 865,30

29 619,82

30 743,89

14 735,97

19 044,92

6 022,44

28 193,13

26 899,26

245 752,98

[zł]

11 465,30

2 924,62

9 576,03

12 804,48

16 942,17

24 010,93

28 280,34

13 246,89

14 393,24

-5 997,52

19 777,45

19 759,66

167 183,58

Koszt zakupu energii elektrycznej z
rynku bilansującego
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym

Perspektywa Koordynatora
Cena referencyjna
Koszt zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Cena zakupu energii elektrycznej
od wytwórców w klastrze
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze
Cena sprzedaży energii
elektrycznej odbiorcom w klastrze

Styczeń

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

57 081,42

41 393,20

52 112,14

46 071,06

48 978,47

42 390,97

54 139,03

37 416,14

41 004,02

27 122,55

60 293,15

69 940,17

204,94

204,94

204,94

204,99

204,99

204,99

206,83

206,83

206,83

207,02

207,02

207,02

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

327,40

[zł]

1 502,91

15 104,55

8 464,76

4 414,46

-1 225,48

-895,40

-24 870,93

-9 280,40

-6 007,90

27 194,08

1 127,80

-2 086,15

13 442,29

[zł]

11 465,30

2 924,62

9 576,03

12 804,48

16 942,17

24 010,93

28 280,34

13 246,89

14 393,24

-5 997,52

19 777,45

19 759,66

167 183,58

[zł]

12 968,21

18 029,17

18 040,80

17 218,94

15 716,69

23 115,53

3 409,40

3 966,49

8 385,33

21 196,56

20 905,25

17 673,51

180 625,88

[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

[zł]
[zł/MWh]

Marża I stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze
Saldo zakupu i sprzedaży energii
elektrycznej na rynku
bilansującym
Marża II stopnia na zbilansowaniu
potrzeb podażow-popytowych w
klastrze z uwzględnieniem kosztów
bilansowania

Luty

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 38. Efekty finansowe dla odbiorców i wytwórców w klastrze
Perspektywa Odbiorców
w klastrze

Styczeń

Wolumen zakupu energii
elektrycznej

[MWh]

Koszt zakupu energii elektrycznej
Koszt dystrybucji energii
elektrycznej
- opłata przejściowa
- opłata mocowa
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej
Koszt związany z wniesieniem
opłaty mocowej

Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 1
Zysk na sprzedaży energii
elektrycznej - scenariusz 2

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

185,023

154,200

145,854

126,742

89,395

85,936

106,890

165,902

187,601

207,249

1 806,29

[zł]

58 584,33

56 497,74

60 576,90

50 485,52

47 753,00

41 495,57

29 268,09

28 135,74

34 996,12

54 316,63

61 420,95

67 854,02

591 384,62

[zł]

10 523,29

10 409,98

10 631,50

10 083,48

9 935,08

9 595,27

8 931,24

8 869,75

9 242,31

10 291,53

10 677,34

11 026,70

120 217,47

[zł]
[zł]

6 500,00
4 023,29

6 500,00
3 909,98

6 500,00
4 131,50

6 500,00
3 583,48

6 500,00
3 435,08

6 500,00
3 095,27

6 500,00
2 431,24

6 500,00
2 369,75

6 500,00
2 742,31

6 500,00
3 791,53

6 500,00
4 177,34

6 500,00
4 526,70

78 000,00
42 217,47

[zł]

69 107,62

66 907,72

71 208,40

60 569,00

57 688,08

51 090,84

38 199,33

37 005,49

44 238,43

64 608,16

72 098,29

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

78 880,72 711 602,09

Grudzień

SUMA

[zł]

93 463,310

90 680,030

96 121,190

82 660,340

79 015,440

70 668,710

54 358,540

52 848,110

61 999,110

87 770,660

97 247,060

105 828,090

972 660,59

[zł]

69 107,620

66 907,723

71 208,403

60 568,998

57 688,077

51 090,841

38 199,335

37 005,492

44 238,428

64 608,159

72 098,290

78 880,724

711 602,09

[zł]

24 355,690

23 772,307

24 912,787

22 091,342

21 327,364

19 577,869

16 159,206

15 842,619

17 760,683

23 162,501

25 148,770

26 947,366

261 058,50

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

278,527

201,977

254,280

224,748

238,931

206,795

261,756

180,903

198,250

131,014

291,243

337,843

2 806,27

[zł]

57 081,42

41 393,20

52 112,14

46 071,06

48 978,47

42 390,97

54 139,03

37 416,14

41 004,02

27 122,55

60 293,15

69 940,17

577 942,33

[zł]

4 952,22

3 591,15

4 521,10

3 996,02

4 248,19

3 676,82

4 654,02

3 216,45

3 524,88

2 329,43

5 178,30

6 006,84

49 895,44

[MWh]

Efekt finansowy dla
Wytwórców
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 1
Przychód ze sprzedaży energii
elektrycznej poza klastrem scenariusz 2

Kwiecień

172,564

Perspektywa Wytwórców
w klastrze
Wolumen sprzedanej energii
elektrycznej

Marzec

178,937

Efekt finansowy dla
Odbiorców
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej poza klastrem
Koszt zakupu i dystrybucji energii
elektrycznej w klastrze
Zysk na zakupie i dystrybucji
energii elektrycznej w klastrze

Luty

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

SUMA

[zł]

46 614,340

33 802,900

42 556,290

37 634,040

40 008,970

34 627,860

44 796,950

30 959,740

33 928,470

22 471,550

49 954,030

57 946,770

475 301,91

[zł]

44 732,958

26 978,727

37 145,560

36 572,223

37 692,889

48 457,146

40 200,410

25 785,973

30 620,323

23 391,711

46 762,298

50 517,019

448 857,24

[zł]

57 081,419

41 393,198

52 112,139

46 071,062

48 978,474

42 390,967

54 139,028

37 416,143

41 004,020

27 122,554

60 293,152

69 940,173

577 942,33

[zł]

5 514,860

3 999,144

5 034,751

4 441,005

4 721,310

4 086,287

4 688,053

3 239,950

3 550,667

2 321,572

5 160,819

5 986,562

52 744,98

[zł]

7 396,243

10 823,316

10 445,481

5 502,823

7 037,391

-9 743,000

9 284,593

8 413,717

6 858,814

1 401,411

8 352,552

13 416,313

79 189,65

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 39. Podsumowanie efektów finansowych
Perspektywa Odbiorców
poza klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

Perspektywa
Koordynatora
marża I
marża II
stopnia
stopnia

Perspektywa Wytwórców
%
(4)=(3)/(1)

Energia elektryczna

438 063

591 385

-153 322

-35%

Dystrybucja energii elektrycznej

534 598

120 217

414 380

78%

RAZEM

972 661

711 602

261 059

27%

Energia
elektryczna scenariusz 1
Energia
elektryczna scenariusz 2

Źródło: opracowanie własne
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poza
klastrem

w klastrze

zł
(1)

zł
(2)

475 302

528 047

52 745

11%

448 857

528 047

79 190

18%

efekt finansowy
zł
(3)=(1)-(2)

%
(4)=(3)/(1)

zł
(1)

Efekt finansowy
na koordynacji
pracy klastra

13 442

zł
(2)

180 626

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
Przedstawiona projekcja wskazuje, na trwałą opłacalność funkcjonowania klastra.
Zagwarantowany został stały w czasie poziom upustu w cenie zakupionej
i dostarczonej odbiorcom energii elektrycznej. Upust ten wynosi 27%, co przekłada
się na oszczędność na poziomie 261 zł/rok na każdego odbiorcę.
W zależności od scenariusza rozliczeń energii wytwarzanej w klastrze, możliwy staje się
jej zakup po cenach między 11-19% wyższych niż w przypadku rozliczeń
funkcjonujących poza klastrem. Efekt ten powinien stać się dodatkową zachętą do
realizacji inwestycji w źródła rozproszone w ramach klastrów.
Tak skonstruowany model generuje marżę II stopnia po uwzględnieniu kosztów
bilansowania, na poziomie 1,0 mln zł/ rocznie. Poziom ten zależny jest od wolumenu
kupowanego i sprzedawanego w ramach klastra, więc jest bodźcem stymulującym
Koordynatora do działań zmierzających do powiększania klastra.
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3. Analiza efektywności finansowej klastrów energii
3.1.

Ogólne założenia analizy

3.1.1. Metoda analizy
Wartość dodana klastrów wynika ze współdziałania i synergii między ich członkami.
Generuje to korzyści dla podmiotów zrzeszonych w klastrze. Jednocześnie to właśnie
decyzje poszczególnych członków klastra składają się na jego ostateczny kształt.
Jeżeli nie będą oni dostrzegać istotnych korzyści z zaangażowania w klaster
względem działalności poza nim, ten nie powstanie. Dlatego też efektywność
finansową klastrów energii oceniać należy z perspektywy jego członków. Biorąc pod
uwagę kluczową rolę ceny energii dla odbiorców, można dodatkowo przyjąć, że
efektywny finansowo klaster nie powinien prowadzić do jej wzrostu. Przyjęcie takiego
założenia pozwala ująć efektywność klastra poprzez analizę finansową
z perspektywy podmiotów inwestujących w źródła wytwórcze.
Metoda analizy oparta na ocenie opłacalności inwestycji w instalacje mające
działać w ramach klastra pozwala na określenie czy korzyści z zaangażowania
w klaster wystarczą, by zostały one zrealizowane bez dodatkowego wsparcia
i podwyższania ceny dla odbiorców w klastrze. Co więcej, w razie, jeżeli instalacje te
nie są w stanie osiągnąć konkurencyjności bez dodatkowego wsparcia, metoda ta
pozwala na ocenę wpływu funkcjonowania klastrów na wysokość niezbędnej
pomocy. Im efektywniejszy klaster, tym mniejszego wsparcia będą wymagać
działające w nim instalacje. W szczególności, intensywność niezbędnego wsparcia
dla członków klastra będzie niższa niż dla inwestycji realizowanych poza klastrem.
Warto również zauważyć, że takie podejście uwzględnia odbiorców – dla nich
zachętą do zaangażowania w klaster jest konkurencyjność oferty wytwórców. Przy
tym ewentualne wsparcie dla klastra może przyjmować nie tylko formę dotacji dla
wytwórców w nim zrzeszonych, ale też preferencji dla konsumentów kupujących od
nich energię. Z perspektywy ekonomicznej wprowadzenie dla odbiorców preferencji
warunkowanych zakupem energii w ramach klastra przekłada się na pośrednie
wsparcie wytwórców. Producenci energii mogą bowiem wówczas sprzedawać
energię konsumentom po wyższej cenie, która – po uwzględnieniu wsparcia
kierowanego do odbiorców energii - będzie jednak konkurencyjna względem oferty
wytwórców spoza klastra.
Analiza efektywności finansowej zidentyfikowanych modeli obejmuje zatem:




określenie kluczowych zmiennych inwestycyjnych oraz operacyjnych dla
inwestycji, które mogą działać w ramach klastra,
obliczenie wskaźników finansowych dla inwestycji zrealizowanych poza
klastrem,
obliczenie
wskaźników
finansowych
dla
analogicznych
inwestycji
zrealizowanych w ramach klastra,
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porównanie uzyskanych wskaźników finansowych pozwalające na ocenę
efektywności finansowej realizacji inwestycji w ramach klastra.

Rys. 23. Schemat elementów analizy efektywności finansowej klastra
Źródło: opracowanie własne

3.1.2. Zakres analizy
Analiza efektywności finansowej obejmuje następujące rodzaje inwestycji:









biogazownia rolnicza (w podziale na instalacje < 1 MW oraz > 1MW),
biogazownia oparta na biogazie ze składowisk odpadów,
biogazownia oparta na biogazie z oczyszczalni ścieków,
Elektrownia wiatrowa na lądzie (w podziale na instalacje < 5 MW oraz
> 5 MW),
elektrownia wodna (w podziale na instalacje < 5 MW oraz > 5MW),
Instalacje PV (w podziale na instalacje < 2 MW oraz > 2 MW),
ciepłownia geotermalna,
kolektory słoneczne (w podziale na instalacje < 2 MW oraz > 2 MW).

Przeanalizowano następujące wskaźniki:






koszt produkcji energii elektrycznej (LCOE) dla instalacji produkujących
energię elektryczną oraz koszt produkcji ciepła (LCOH) dla instalacji
produkujących ciepło. W przypadku kogeneracji przyjęto, że możliwość
sprzedaży ciepła obniża koszt netto produkcji energii elektrycznej,
wartość bieżąca netto (NPV) dla inwestora. Wskaźnik ten odpowiada sumie
zdyskontowanych przychodów pomniejszonych o zdyskontowane koszty
związane z produkcją energii w danej instalacji. Tym samym w syntetyczny
sposób pozwala ocenić opłacalność inwestycji z pespektywy inwestora: jeżeli
wartość wskaźnika NPV jest dodatnia, ma on bezpośredni bodziec
ekonomiczny do zaangażowania w dany projekt,
minimalna wysokość wsparcia niezbędnego do osiągnięcia rentowności
inwestycji – w dwóch wariantach:
o niezbędne wsparcie inwestycyjne jako % nakładów inwestycyjnych.
Wskaźnik ten może przekraczać 100% w przypadku, gdy koszty
operacyjne są wyższe od przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej
lub ciepła. W takim przypadku samo wsparcie inwestycyjne nie

119

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

o

wystarczy do zachęcenia do produkcji energii w danej instalacji
i niezbędne będzie wsparcie operacyjne,
niezbędne wsparcie operacyjne w przeliczeniu na jednostkę
wytworzonej energii elektrycznej. W systemie aukcyjnym będzie to
różnica między ceną energii uzyskaną na aukcji a ceną energii na
rynku hurtowym, natomiast w systemie kolorowych certyfikatów – cena
certyfikatów uzyskiwanych za produkcję energii z danego źródła.

Zarówno w przypadku wsparcia początkowego, jak i operacyjnego, minimalna
wysokość wsparcia została określona jako taka, dla której NPV dla inwestora wynosi
0. Jest to wartość progowa – przy ujemnym wskaźniku NPV inwestor nie będzie miał
bodźca do zaangażowania w dany rodzaj projektu. Tym samym przedstawione
wyliczenia uwzględniają możliwość uzyskania pomocy publicznej przez poszczególne
instalacje funkcjonujące w ramach klastra i określają jej minimalną wysokość, która
zachęciłaby inwestorów do zaangażowania w dany rodzaj projektu.
Warto podkreślić, że ujemny wskaźnik NPV nie przesądza o tym, że dana inwestycja
nie zostanie zrealizowana. Po pierwsze, wartość wskaźnika zależy od stopy dyskonta,
która może różnić się pomiędzy poszczególnymi inwestorami. Sprawia to, że projekt
nieatrakcyjny z perspektywy przeciętnego inwestora będzie interesujący dla
podmiotów przyjmujących niższą stopę dyskonta. Po drugie, Możliwe jest bowiem, że
potencjalny inwestor przy podejmowaniu decyzji może kierować się nie tylko
bezpośrednią opłacalnością danego projektu, ale też innymi jego skutkami, takimi
jak wpływ na pozostałe obszary działalności danego podmiotu czy też jego
otoczenie. Przykładowo, przedsiębiorstwo z branży turystycznej może wybrać droższy,
ale mniej emisyjny sposób zaspokajania swoich potrzeb energetycznych w celu
przyciągnięcia większej liczby klientów zachęconych dobrym stanem lokalnego
środowiska. Także samorządy mogą zdecydować się na odejście od
konwencjonalnych, emisyjnych rozwiązań nie z powodu bezpośrednich
oszczędności, a ze względu na chęć poprawy stanu środowiska i zdrowia
mieszkańców czy też zwiększenie atrakcyjności danego regionu. Przedstawione
w niniejszej
analizie
wskaźniki
są
również
przydatne
w tego rodzaju przypadkach. Pokazują one bowiem koszt netto (w postaci
ujemnego wskaźnika NPV) realizacji celów przyświecających inwestorowi
realizującemu dany projekt.

3.1.3. Bazowe założenia techniczne oraz finansowe
Założenia techniczne oraz finansowe dla poszczególnych technologii przyjęto na
podstawie dwóch źródeł:


Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów
obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r.,
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ekspertyzy pt. „Diagnoza potencjału rozwoju rynku OZE w Polsce ze
wskazaniem technologii, których wsparcie ze środków publicznych jest
pożądane
w
kontekście
zapewnienia
zrównoważonego
rozwoju
energetycznego”, zrealizowanej przez WISE w 2015 r. na zlecenie NFOŚiGW,
w ramach której dokonano przeglądu kosztów technologii rozproszonego
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o pogłębione badanie
rynku.

Bazowe założenia techniczne oraz finansowe dla rozważanych technologii
przedstawiono w poniższych tabelach. Wartości zawarte w tabelach podano
w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej (odpowiada to np. czterem
instalacjom o mocy 250 kW lub połowie instalacji o mocy 2 MW). Horyzont analizy to
15 lat, przy czym uwzględnia ona wartość rezydualną instalacji na koniec
rozważanego okresu (wskaźnik ten jest tym wyższy, im dłuższy jest czas życia i niższe
koszty utrzymania sprawności danej instalacji).
Tabela 40. Bazowe założenia techniczne dla rozważanych technologii, w przeliczeniu na 1 MW mocy
zainstalowanej

Technologia

Spadek
Produkcja energii
Produkcja
efektywności
elektrycznej
energii cieplnej
produkcji energii
(MWh/rok)
(MWh/rok)
(% rok do roku)

Biogazownia rolnicza <1 MW

7600

4000

1,0%

Biogazownia rolnicza >1 MW

7800

4000

1,0%

Biogazownia (odpady)

7800

0

1,0%

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

5800

0

1,0%

Elektrownia wiatrowa < 5 MW

2200

0

0,2%

Elektrownia wiatrowa > 5 MW

2300

0

0,2%

Elektrownia wodna < 5 MW

3600

0

0,5%

Elektrownia wodna > 5 MW

3600

0

0,5%

Instalacja PV < 2 MW

1050

0

1,2%

Instalacja PV > 2 MW

1050

0

1,2%

Ciepłownia geotermalna

0

2000

0,2%

Kolektory słoneczne < 2MW

0

480

0,2%

Kolektory słoneczne > 2MW

0

480

0,2%

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 41. Bazowe założenia finansowe dla rozważanych technologii, w przeliczeniu na 1 MW mocy
zainstalowanej

Technologia
Biogazownia
rolnicza <1 MW
Biogazownia
rolnicza >1 MW
Biogazownia
(odpady)
Biogazownia
(oczyszcz.
ścieków)
Elektrownia
wiatrowa < 5 MW
Elektrownia
wiatrowa > 5 MW
Elektrownia
wodna < 5 MW
Elektrownia
wodna > 5 MW
Instalacja PV < 2
MW
Instalacja PV > 2
MW
Ciepłownia
geotermalna
Kolektory
słoneczne < 2MW
Kolektory
słoneczne > 2MW

Nakłady
inwestycyjne
(tys. zł)

Koszt
Koszt
Wartość
paliwa
bilansowania
rezydualna po
(tys. handlowego (tys.
15 latach (%)
zł/rok)
zł/rok)

Pozostałe
koszty
operacyjne
(tys. zł/rok)

14500

15

1700

25

500

13500

15

1800

25

450

8000

15

0

30

800

18000

15

0

30

500

6500

15

0

35

110

6300

15

0

35

100

14500

40

0

35

350

16000

50

0

35

250

4000

20

0

10

85

3800

20

0

10

80

4650

20

0

0

0

2000

15

0

0

11

2000

15

0

0

10

Źródło: opracowanie własne

Analiza efektywności finansowej klastra z perspektywy inwestora wymaga również
przyjęcia założeń dotyczących otoczenia rynkowego dla rozważanych inwestycji,
w szczególności zmian cen energii na rynku oraz kosztów utrzymania instalacji. Wzrost
cen energii elektrycznej oraz ciepła przyjęto na podstawie prognoz modelu WISE
POESSIA. Wzrost płac realnych (wpływających na koszty operacyjne instalacji)
przyjęto na podstawie prognoz Komisji Europejskiej do 2030 roku7.

7

Komisja Europejska, The 2015 Ageing Report, Bruksela 2015.
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Tabela 42. Bazowe założenia dla otoczenia rynkowego (wielkości realne, ceny z 2016 r.)

Wartość
Realna stopa dyskontowa dla wszystkich
projektów OZE

8%

Cena energii elektrycznej na rynku hurtowym
(benchmark cenowy), 2016 r.
Cena sprzedaży ciepła, 2016 r.

170 zł/MWh
70 zł/MWh

Wzrost cen energii elektrycznej r/r, od 2017 roku

2,1%

Wzrost cen ciepła r/r, od 2017 roku

2,3%

Wzrost płac realnych r/r, od 2017 roku

2,8%

Źródło: opracowanie własne

3.2.
Skutki finansowe funkcjonowania w ramach
klastra energii z perspektywy inwestora
W ramach oceny efektywności finansowej klastra rozważane są następujące korzyści
dla inwestorów względem działania poza klastrem:




ograniczenie ryzyka projektowego dzięki koordynacji inwestycji w ramach
klastra,
pełniejsze wykorzystanie ciepła wytwarzanego w instalacjach działających
w klastrze, w tym ciepła odpadowego,
ograniczenie kosztów inwestycyjnych oraz operacyjnych dzięki silniejszej
pozycji negocjacyjnej członków klastra wobec dostawców.

W kolejnych podrozdziałach wskazane korzyści analizowane są najpierw osobno,
a następnie łącznie. Jednoczesne uwzględnienie wszystkich przedstawionych
pozytywnych efektów związanych z działaniem w ramach klastra pozwala na
całościowe porównanie jego efektywności finansowej poprzez zestawienie
opłacalności instalacji działających w klastrze oraz poza nim.
Analiza łącznych korzyści finansowych z funkcjonowania w klastrze uwzględnia
możliwość uzyskania pomocy publicznej przez jego członków, a także – co
szczególnie istotne w kontekście modeli biznesowych przedstawionych w rozdziale
2 – ewentualne obniżenie opłat dystrybucyjnych. Decyzje inwestorów są więc
determinowane przez funkcjonowanie klastra jako całości. To właśnie
współdziałanie podmiotów w klastrze generuje korzyści analizowane w niniejszym
rozdziale.

3.2.1. Ograniczenie ryzyka projektowego
Ograniczenie ryzyka projektowego inwestycji wynikające z ich udziału w klastrze
energii zamodelowano poprzez obniżenie stopy dyskontowej. Przeanalizowano
wariant bazowy (r = 8%), jak również wariant podwyższonego (r = 10%) oraz
obniżonego (r = 6%) ryzyka. Uzyskane wskaźniki finansowe przedstawiono
w poniższych tabelach.
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Tabela 43. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant bazowy (r = 8%)

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

LCOH
(zł/MWh)

Niezbędne
Niezbędne
NPV
wsparcie
wsparcie
(mln
początkowe (% operacyjne
zł)
CAPEX)
(zł/MWh)
-16,7
117%
335

Biogazownia rolnicza <1MW

444

Biogazownia rolnicza >1MW

424

-16,0

120%

313

Biogazownia (odpady)

207

-3,1

39%

61

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

416

-11,5

65%

303

Elektrownia wiatrowa <5MW

344

-3,6

56%

239

Elektrownia wiatrowa >5MW

317

-3,2

52%

206

Elektrownia wodna <5MW

492

-9,9

70%

408

Elektrownia wodna >5MW

496

-10,0

65%

412

Instalacja PV <2MW

494

-2,7

68%

388

Instalacja PV >2MW

471

-2,5

66%

361

Ciepłownia geotermalna

233

-1,4

31%

Kolektory słoneczne <2MW

405

-1,4

74%

Kolektory słoneczne >2MW

405

-1,4

74%

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne
Tabela 44. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant podwyższonego ryzyka (r = 10%)

Technologia
Biogazownia rolnicza <1MW

Niezbędne
NPV
LCOE
LCOH
wsparcie
(mln
(zł/MWh) (zł/MWh)
początkowe (%
zł)
CAPEX)
464
-15,9
114%

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
369

Biogazownia rolnicza >1MW

442

-15,2

118%

343

Biogazownia (odpady)

211

-2,7

46%

79

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

432

-10,9

69%

360

Elektrownia wiatrowa <5MW

385

-3,8

61%

292

Elektrownia wiatrowa >5MW

355

-3,4

57%

255

Elektrownia wodna <5MW

552

-10,3

74%

488

Elektrownia wodna >5MW

565

-10,6

70%

503

Instalacja PV <2MW

545

-2,7

71%

459

Instalacja PV >2MW

517

-2,5

70%

428

Ciepłownia geotermalna

269

-1,8

39%

Kolektory słoneczne <2MW

456

-1,5

76%

Kolektory słoneczne >2MW

456

-1,5

76%

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 45. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant obniżonego ryzyka (r = 6%)

Biogazownia rolnicza <1MW

431

-16,4

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
119%

Biogazownia rolnicza >1MW

413

-15,7

123%

283

Biogazownia (odpady)

194

-1,5

31%

43

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

369

-9,6

60%

249

Elektrownia wiatrowa <5MW

305

-3,0

50%

189

Elektrownia wiatrowa >5MW

281

-2,6

46%

159

Elektrownia wodna <5MW

436

-8,8

64%

331

Elektrownia wodna >5MW

430

-8,6

58%

324

Instalacja PV <2MW

455

-2,4

63%

321

Instalacja PV >2MW

431

-2,2

61%

297

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

LCOH
(zł/MWh)

NPV
(mln
zł)

Ciepłownia geotermalna

200

-1,0

20%

Kolektory słoneczne <2MW

357

-1,4

71%

Kolektory słoneczne >2MW

357

-1,4

71%

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
303

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne

Przedstawione wyniki wskazują, że ograniczenie ryzyka projektowego dzięki udziałowi
w klastrze może być istotnym czynnikiem poprawiającym konkurencyjność inwestycji
realizowanych przez członków klastra. Ograniczenie kosztów produkcji energii
w przypadku kapitałochłonnych technologii może przekroczyć nawet 20%.
Wysokość stopy dyskontowej będzie miała natomiast relatywnie niski wpływ na
konkurencyjność kosztową biogazowni, które cechują się istotnymi bieżącymi
kosztami działalności.
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-

-

-

Kolektory słoneczne > MW

-

Kolektory słoneczne < MW
Ciepłownia geotermalna

-

-

Instalacja PV >2MW

-

-

Instalacja PV <2MW

-

-

Elektrownia wodna >5MW

-

-

Elektrownia wodna <5MW

-

Elektrownia wiatrowa >5MW

-

Elektrownia wiatrowa <5MW

-

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

-

-25%

-20%

-15%
r

Biogazownia rolnicza >1MW

-

-

-30%

Biogazownia (odpady)

-

Biogazownia rolnicza <1MW

-

-10%

-5%

r

r

Rys. 24. Wpływ obniżenia stopy dyskontowej
na koszty produkcji energii (LCOE/LCOH)
Źródło: opracowanie własne

0%
r

na skutek ograniczenia ryzyka projektowego

Warto zauważyć, że żaden projekt nie osiąga dodatniego wskaźnika NPV nawet
w przypadku najniższej stopy dyskontowej. Oznacza to, że przy obecnych kosztach
produkcji energii ze źródeł rozproszonych oraz otoczeniu rynkowym ograniczenie
ryzyka projektowego dzięki udziałowi w klastrze nie stworzy bodźca zachęcającego
inwestorów do zaangażowania w projekt bez dodatkowego wsparcia. Minimalna
intensywność skutecznego (tj. zachęcającego do realizacji inwestycji) wsparcia
będzie jednak istotnie niższa niż w sytuacji, w której pomoc byłaby udzielana
inwestorom działającym poza klastrem. Przykładowo, przedstawiona analiza
wskazuje, że przy podwyższonym ryzyku (r = 10%) zachęcenie inwestora do budowy
biogazowni odpadowej wymagałoby wsparcia początkowego na poziomie ok. 46%
nakładów inwestycyjnych, natomiast przy obniżonym ryzyku (r = 6%) osiąganym
dzięki udziałowi w klastrze, wystarczające będzie wsparcie na poziomie ok. 31%
nakładów inwestycyjnych.

3.2.2. Pełniejsze wykorzystanie możliwości sprzedaży ciepła
Analiza korzyści wynikających z pełniejszego wykorzystania możliwości sprzedaży
produkowanego ciepła opiera się na porównaniu trzech wariantów:




pełne wykorzystanie potencjału (sprzedaż 100% produkowanego ciepła,
uzyskanie korzystniejszej ceny sprzedaży – 130 zł/kWh),
niepełne wykorzystanie potencjału (sprzedaż 80% produkowanego ciepła,
uzyskanie bazowej ceny sprzedaży – 70 zł/MWh),
brak wykorzystania potencjału (brak sprzedaży ciepła, wariant rozważany
jedynie dla jednostek CHP).
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Koordynacja inwestycji w indywidualne instalacje wytwarzające ciepło (strona
podażowa), a także inicjatyw w zakresie termomodernizacji oraz rozwoju sieci
ciepłowniczej (strona popytowa) w ramach klastra pozwala w efektywny sposób
zaspokajać potrzeby energetyczne jego uczestników. W praktyce oznacza to
optymalizację wykorzystania potencjału wytwarzania ciepła w instalacjach CHP (np.
biogazownie), a także pełne wykorzystanie mocy w instalacjach dostarczających
wyłącznie energię cieplną (np. kolektory). Z perspektywy inwestora wpływa to na
wolumen sprzedaży przypadający na zainstalowane moce – optymalizacja
inwestycji w ramach klastra pod kątem dopasowania podaży do popytu na ciepło
pozwala zwiększyć stopień wykorzystania potencjału produkcji ciepła.
Tabela 46. Wolumen sprzedaży energii cieplnej (MWh/rok) w przeliczeniu na 1 MW zainstalowanej mocy
– wg wariantu

Biogazownia rolnicza <1MW

Pełne
wykorzystanie
potencjału
4000

Niepełne
wykorzystanie
potencjału
3200

Brak
wykorzystania
potencjału
0

Biogazownia rolnicza >1MW

4000

3200

0

Biogazownia (odpady)

4000

3200

0

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

4000

3200

0

Ciepłownia geotermalna

2000

1600

Kolektory słoneczne <2MW

480

384

Kolektory słoneczne >2MW

480

384

Technologia

Źródło: opracowanie własne

Funkcjonowanie w ramach klastra może jednak wpłynąć nie tylko na wolumen
sprzedaży energii cieplnej, ale również pozwolić na uzyskanie wyższej ceny. Jeżeli
inwestycje w nowe moce nie są skoordynowane z dynamiką podaży z innych źródeł
oraz popytu na lokalnym rynku, może dojść do nadpodaży ciepła sieciowego
(równoległa rozbudowa konwencjonalnych oraz alternatywnych źródeł, brak
uwzględnienia efektu termomodernizacji), przy jednoczesnym utrzymaniu się
znaczącego udziału indywidualnych, emisyjnych źródeł ogrzewania (przy braku
rozwoju sieci ciepłowniczej). W takich warunkach zapewnienie odbioru
wytwarzanego ciepła może wymagać od inwestora zaoferowania bardzo niskiej
ceny (przyjętej na potrzeby analizy na poziomie 70 zł/MWh), która m. in. musi
zrekompensować odbiorcom równoważy wysokie koszty przyłączenia kolejnych
odbiorców
do
sieci
ciepłowniczej
wynikające
z braku koordynacji jej rozwoju.
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Tabela 47. Cena sprzedaży energii cieplnej – wg wariantu

Pełne
wykorzystanie
potencjału

Niepełne
wykorzystanie
potencjału

130 zł/MWh

70 zł/MWh

2,3%

2,3%

Cena sprzedaży ciepła, 2016 r.
Realny wzrost cen ciepła r/r, od 2017 roku

Brak
wykorzystania
potencjału

Źródło: opracowanie własne

Natomiast w przypadku instalacji działających w ramach klastra można przyjąć, że
źródła generujące ciepło będą rozwijane tak, by uniknąć suboptymalnych,
nieskoordynowanych inwestycji prowadzących do nadpodaży i wzrostu kosztu
dostaw ciepła. Dzięki skoordynowanemu, efektywnemu kosztowo przejściu
odbiorców w klastrze na ciepło z sieci dostarczane przez nowe źródła, wytwórcy
ciepła nie będą zmuszeni do oferowania zaniżonych cen. Z tego powodu przyjęto,
że w tym wariancie będą oni mogli sprzedać ciepło do sieci po cenie korzystniejszej
od wariantu bazowego, zbliżonej do obecnego średniego poziomu tego wskaźnika
dla Polski (130 zł/MWh).
Wskaźniki finansowe dla trzech wariantów przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 48. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant pełnego wykorzystania potencjału sprzedaży
ciepła

Biogazownia rolnicza <1MW

411

-14,8

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
103%

Biogazownia rolnicza >1MW

392

-14,1

106%

276

Biogazownia (odpady)

138

1,0

0%

0

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

323

-7,4

42%

195

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

LCOH
(zł/MWh)

NPV
(mln
zł)

Ciepłownia geotermalna

233

-1,4

31%

Kolektory słoneczne <2MW

405

-1,2

63%

Kolektory słoneczne >2MW

405

-1,2

62%

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
297

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 49. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant niepełnego wykorzystania potencjału
sprzedaży ciepła

Biogazownia rolnicza <1MW

452

-17,2

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
120%

Biogazownia rolnicza >1MW

432

-16,4

124%

321

Biogazownia (odpady)

177

-1,3

17%

26

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

376

-9,8

55%

257

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

LCOH
(zł/MWh)

NPV
(mln
zł)

Ciepłownia geotermalna

292

-1,9

41%

Kolektory słoneczne <2MW

507

-1,5

76%

Kolektory słoneczne >2MW

506

-1,5

76%

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
344

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne

Tabela 50. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant braku wykorzystania potencjału sprzedaży
ciepła

Biogazownia rolnicza <1MW

482

Niezbędne
wsparcie
początkowe (%
CAPEX)
-18,9

Biogazownia rolnicza >1MW

462

-18,2

137%

Biogazownia (odpady)

207

-3,1

39%

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

416

-11,5

65%

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

NPV
(mln
zł)

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
132%

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne

Wyniki analizy wskazują, że optymalizacja inwestycji w ramach klastra pod kątem
możliwości sprzedaży ciepła może zapewnić konkurencyjność rynkową biogazowni
opartej na biogazie z odpadów (osiąga ona dodatni wskaźnik NPV). W przypadku
pozostałych technologii również ma miejsce istotne ograniczenie kosztów
jednostkowych produkcji energii, jednak nadal generują one ujemny wskaźnik NPV,
wymagają więc dodatkowego wsparcia lub akceptacji inwestora dla ponoszonych
strat ze względu na chęć osiągnięcia innych celów niż zysk z produkcji energii.
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-

Kolektory słoneczne > MW

-

Kolektory słoneczne < MW

-

Ciepłownia geotermalna
-

-

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

-

-

Biogazownia (odpady)

-40%

-30%

potencjału

-20%

-

Biogazownia rolnicza >1MW

-

Biogazownia rolnicza <1MW

-10%

pełen potencjał

0%

potencjału

pełny potencjał

Rys. 25. Wpływ stopnia wykorzystania potencjału sprzedaży ciepła na koszty produkcji energii
(LCOE/LCOH)
Źródło: opracowanie własne

Podobnie jak w przypadku ograniczenia ryzyka projektowego, przedstawione
korzyści dla indywidualnego inwestora (większy wolumen sprzedaży, korzystniejsza
cena) płyną bezpośrednio z uczestnictwa w klastrze. Indywidualne inicjatywy nie
mają bowiem takich możliwości optymalizacji rozwoju systemu ciepłowniczego jak
źródła planowane w ramach klastra.

3.2.3. Ograniczenie
kosztów
inwestycyjnych
operacyjnych dla mniejszych instalacji

oraz

Z perspektywy poszczególnych instalacji, udział w klastrze może przynieść korzyści
kosztowe, oznacza bowiem odejście od rozproszonych, nieskoordynowanych
zakupów dóbr i usług na rzecz koordynacji budowy oraz utrzymania źródeł
w ramach klastra. Dzięki temu członkowie klastra mogą uzyskać korzystniejsze oferty
od dostawców dzięki wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej względem dostawców.
Efekt ten będzie dotyczył głównie mniejszych instalacji, gdyż większe już obecnie na
nim korzystają. Warto przy tym podkreślić, że lokalny charakter działalności klastrów
oznacza, że pomimo większej skali zamówień w porównaniu do pojedynczych
instalacji, nadal będą one dużo mniejsze niż w przypadku energetyki systemowej.
Oznacza to, że potencjalni dostawcy dóbr i usług dla klastrów nie będą napotykać
tak istotnych barier wejścia, jak w przypadku realizacji zleceń dla ogólnokrajowych
podmiotów – będzie to stymulowało konkurencję na tym rynku. Tym samym
członkowie klastrów będą mogli skorzystać z oferty szerokiej puli dostawców
posiadając jednocześnie silną pozycję przetargową.
Wskazane korzyści oszacowano przyjmując, że w ramach klastra mniejsze instalacje
będą ponosiły koszty inwestycyjne oraz operacyjne na poziomie charakterystycznym
dla instalacji większych. Zestawienie kosztów w wariancie bazowym (poza klastrem)
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oraz w wariancie z ograniczeniem kosztów (w ramach klastra) przedstawia poniższa
tabela.
Tabela 51. Koszty w przeliczeniu na 1 MW mocy zainstalowanej w dwóch rozważanych wariantach

CAPEX (tys. zł)
Technologia

Koszty OPEX (bez
bilansowania handlowego,
tys. zł/rok)
Wariant z
Wariant
ograniczenie
bazowy
m kosztów

Wariant
bazowy

Wariant z
ograniczenie
m kosztów

14500

13500

500

450

8000

7500

800

750

18000

16750

500

450

6500

6300

110

100

14500

14000

350

250

Instalacja PV <2MW

4000

3800

85

80

Kolektory słoneczne <2MW

2000

2000

11

10

Biogazownia rolnicza
<1MW
Biogazownia (odpady)
Biogazownia (oczyszczalnia
ścieków)
Elektrownia wiatrowa
<5MW
Elektrownia wodna <5MW

Źródło: opracowanie własne

Wskaźniki finansowe dla dwóch wariantów przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 52. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant bazowy

Biogazownia rolnicza <1MW

444

-16,7

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
117%

Biogazownia (odpady)

207

-3,1

39%

61

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

416

-11,5

65%

303

Elektrownia wiatrowa <5MW

344

-3,6

56%

239

Elektrownia wodna <5MW

492

-9,9

70%

408

Instalacja PV <2MW

494

-2,7

68%

388

-1,4

66%

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

LCOH
(zł/MWh)

Kolektory słoneczne <2MW

405

NPV
(mln
zł)

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
335

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 53. Wskaźniki finansowe wg technologii – wariant z ograniczeniem kosztów

Biogazownia rolnicza <1MW

423

-15,5

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
116%

Biogazownia (odpady)

194

-2,3

32%

46

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

386

-10,2

61%

268

Elektrownia wiatrowa <5MW

331

-3,4

54%

224

Elektrownia wodna <5MW

453

-8,8

64%

361

Instalacja PV <2MW

471

-2,5

67%

362

-1,4

66%

LCOE
(zł/MWh)

Technologia

LCOH
(zł/MWh)

Kolektory słoneczne <2MW

404

NPV
(mln
zł)

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
311

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne

Likwidacja luki kosztowej między większymi a mniejszymi instalacjami dzięki
optymalizacji zakupów w ramach klastra prowadzi do istotnego ograniczenia
kosztów, nie pozwala jednak żadnej z technologii na osiągnięcie dodatniego
wskaźnika NPV.
Kolektory słoneczne < MW

-

Instalacja PV <2MW

-

Elektrownia wodna <5MW

-

Elektrownia wiatrowa <5MW

-

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

-

Biogazownia (odpady)

-

Biogazownia rolnicza <1MW

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

Rys. 26. Wpływ optymalizacji zakupów w ramach klastra na koszty produkcji energii (LCOE/LCOH)
Źródło: opracowanie własne

Warto jednak podkreślić, że ze względu na większe możliwości dopasowania małych
instalacji do lokalnego zapotrzebowania, możliwość ograniczenia kosztów ich
budowy oraz utrzymania stanowi ważny bodziec finansowy dla inwestorów do
współpracy w ramach klastra. Pozwala to im bowiem połączyć korzyści
z elastyczności małych, rozproszonych źródeł energii z przewagami kosztowymi
większych instalacji.

3.2.4. Łączne skutki finansowe rozważanych korzyści
Analiza łącznych skutków finansowych rozważanych korzyści opiera się na
połączeniu założeń przyjętych dla poszczególnych efektów. Przyjęto więc
następujące założenia:
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instalacje poza klastrem cechuje podwyższone ryzyko projektowe, niepełne
wykorzystanie potencjału sprzedaży ciepła, a także brak możliwości
optymalizacji kosztów zakupu dóbr i usług przez mniejszych wytwórców,
instalacje w ramach klastra korzystają na obniżeniu ryzyka projektowego,
pełnym wykorzystaniu potencjału sprzedaży ciepła, a w przypadku mniejszych
wytwórców – również ograniczeniu kosztów budowy i utrzymania danego
źródła energii.

Tabela 54. Założenia dla porównania łącznych skutków
funkcjonowania instalacji w ramach klastra

Wykorzystanie
potencjału sprzedaży
ciepła
Wariant niepełnego
wykorzystania
potencjału
Wariant pełnego
wykorzystania
potencjału

Ryzyko projektowe
Wariant
podwyższonego
ryzyka (r = 10%)

Instalacja poza klastrem

Instalacja w klastrze

finansowych rozważanych korzyści

Wariant obniżonego
ryzyka (r = 6%)

Koszty inwestycyjne
i operacyjne
Wariant bazowy
Wariant z
ograniczeniem
kosztów

Źródło: opracowanie własne

Wskaźniki finansowe dla modelowych instalacji w klastrze i poza nim przedstawiono
poniżej.
Tabela 55. Wskaźniki finansowe wg technologii – instalacje poza klastrem

Biogazownia rolnicza <1MW

471

-16,8

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
117%

Biogazownia rolnicza >1MW

449

-16,1

121%

352

Biogazownia (odpady)

190

-2,1

26%

45

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

417

-10,7

60%

314

Elektrownia wiatrowa <5MW

385

-3,9

61%

292

Elektrownia wiatrowa >5MW

355

-3,6

57%

255

Elektrownia wodna <5MW

552

-10,5

74%

488

Elektrownia wodna >5MW

565

-10,9

70%

503

Instalacja PV <2MW

542

-2,8

71%

459

Instalacja PV >2MW

517

-2,6

70%

428

Technologia

LCOE
(zł/MWh)

LCOH
(zł/MWh)

NPV
(mln
zł)

Ciepłownia geotermalna

336

-2,3

49%

Kolektory słoneczne <2MW

570

-1,5

79%

Kolektory słoneczne >2MW

570

-1,5

79%

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
378

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne
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Tabela 56. Wskaźniki finansowe wg technologii – instalacje w klastrze

Biogazownia rolnicza <1MW

377

-13,7

Niezbędne
wsparcie
początkowe
(% CAPEX)
102%

Biogazownia rolnicza >1MW

380

-14,2

107%

246

Biogazownia (odpady)

114

3,0

0

0

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

257

-4,6

28%

108

Elektrownia wiatrowa <5MW

294

-3,0

48%

175

Elektrownia wiatrowa >5MW

281

-2,8

46%

159

Elektrownia wodna <5MW

398

-7,9

58%

287

Elektrownia wodna >5MW

430

-8,9

58%

324

Instalacja PV <2MW

432

-2,3

62%

298

Instalacja PV >2MW

431

-2,3

61%

297

LCOE
(zł/MWh)

Technologia

LCOH
(zł/MWh)

NPV
(mln
zł)

Ciepłownia geotermalna

200

-1,0

20%

Kolektory słoneczne <2MW

355

-1,1

57%

Kolektory słoneczne >2MW

357

-1,1

58%

Niezbędne
wsparcie
operacyjne
(zł/MWh)
243

Uwaga: „niezbędne wsparcie” odpowiada wysokości wsparcia początkowego lub operacyjnego
niezbędnego do osiągnięcia NPV = 0
Źródło: opracowanie własne

-

Kolektory słoneczne > MW

-

Kolektory słoneczne < MW
Ciepłownia geotermalna

-

Instalacja PV >2MW

-

Instalacja PV <2MW

-

Elektrownia wodna >5MW

-

Elektrownia wodna <5MW

-

Elektrownia wiatrowa >5MW

-

Elektrownia wiatrowa <5MW

-

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

-

Biogazownia (odpady)

-

Biogazownia rolnicza >1MW

-

Biogazownia rolnicza <1MW

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Rys. 27. Wpływ udziału instalacji w klastrze na koszty produkcji energii (LCOE/LCOH)
Źródło: opracowanie własne
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Wyniki analizy pozwalają na sformułowanie dwóch kluczowych wniosków:
1) Udział w klastrze jest efektywny finansowo z perspektywy inwestorów: mogą
oni uzyskać istotną poprawę opłacalności względem rozwijania energetyki
rozproszonej w sposób nieskoordynowany poza klastrem, nie podwyższając
jednocześnie cen dla odbiorców. Jest to możliwe dzięki głębokiemu
ograniczeniu kosztów produkcji energii wynikającym z ograniczenia ryzyka,
pełnego wykorzystania potencjału wytwórczego, a także optymalizacji
zakupów. Najbardziej na udziale w klastrze zyskują technologie generujące
ciepło oraz korzystające z odpadów jako lokalnych zasobów energetycznych,
2) Pomimo istotnych korzyści wynikających z udziału w klastrze, rozwój energetyki
rozproszonej przy obecnych kosztach technologii oraz otoczeniu rynkowym
nadal żaden rodzaj technologii OZE – z wyjątkiem biogazowni
wykorzystujących odpady jako źródło energii pierwotnej – nie osiąga
dodatniej wartości NPV. Należy jednak podkreślić, że klastry mogą istotnie
(o ok. 10-30%, a w przypadku niektórych technologii nawet ponad 50%)
obniżyć minimalną wysokość wsparcia niezbędną do zachęcenia inwestorów
do rozwoju rozproszonych źródeł energii. Tym samym wsparcie skierowane do
klastrów przyniesie większy efekt (mierzony rozwojem energetyki rozproszonej)
niż pomoc dla nieskoordynowanych inicjatyw.
Biogazownia (odpady)
Ciepłownia geotermalna

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)
Kolektory słoneczne < MW
Kolektory słoneczne > MW
Elektrownia wodna <5MW
Elektrownia wiatrowa <5MW
Elektrownia wiatrowa >5MW
Biogazownia rolnicza <1MW
Elektrownia wodna >5MW
Instalacja PV <2MW
Instalacja PV >2MW
Biogazownia rolnicza >1MW
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Rys. 28. Wpływ udziału instalacji w klastrze na wielkość niezbędnego wsparcia
Źródło: opracowanie własne

W przypadku instalacji produkujących energię elektryczną, alternatywą dla wsparcia
inwestycyjnego lub operacyjnego może być obniżenie opłat dystrybucyjnych
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w ramach klastra. Jest ono możliwe we wszystkich trzech modelach rozważanych
w rozdziale 2:





w przypadku klastra opartego na współpracy z operatorem istniejącego
systemu dystrybucji, niezbędne byłoby utworzenie dedykowanej taryfy dla
członków klastra,
klaster oparty o własną infrastrukturę dystrybucyjną może samodzielnie ustalić
stawki dystrybucyjne o ile nie będą wyższe niż w taryfie istniejącego OSD,
klaster wykorzystujący częściowo własną infrastrukturę dystrybucyjną,
a częściowo działający w oparciu o umowę o świadczenie usług
dystrybucyjnych z podmiotem zewnętrznym może zastosować obie wskazane
metody.

W praktyce skala obniżki całkowitych opłat dystrybucyjnych ponoszonych przez
członków klastra będzie zależała od specyfiki lokalnej sieci, a także (w przypadku
zaangażowania podmiotu zewnętrznego) szczegółów umowy o świadczenie usług
dystrybucyjnych. Dlatego też z perspektywy ogólnej oceny efektywności finansowej
klastrów użyteczne jest ustalenie minimalnego stopnia redukcji opłat dystrybucyjnych
dla członków klastra, która zapewniłaby poszczególnym technologiom opłacalność
bez dodatkowego wsparcia. Taki wskaźnik stanowi bowiem punkt odniesienia do
oceny samowystarczalności klastrów w zależności od konkretnych rozwiązań
przyjętych przy rozliczeniu kosztów dystrybucji. Można go określić zestawiając
niezbędne wsparcie operacyjne dla instalacji w klastrze z całkowitymi kosztami
dystrybucyjnymi pokrywanymi przez poszczególnych odbiorców w przeliczeniu na
jednostkę energii. Obniżenie kosztów dystrybucji w ramach klastra pozwoli bowiem
wytwórcom podwyższyć cenę sprzedaży energii bez wzrostu całkowitej ceny zakupu
energii płaconej przez konsumentów.
350
300

zł/MWh

250
200
Niezbędne wsparcie operacyjne dla instalacji w klastrze

150
100

Opłaty dystrybucyjne - gospodarstwa domowe

50
0

Biogazownia (oczyszcz. ścieków)

Elektrownia wiatrowa >5MW

Elektrownia wiatrowa <5MW

Biogazownia rolnicza <1MW

Biogazownia rolnicza >1MW

Elektrownia wodna <5MW

Instalacja PV >2MW

Instalacja PV <2MW

Elektrownia wodna >5MW

Opłaty dystrybucyjne - przedsiębiorstwa (mali odbiorcy)
Opłaty dystrybucyjne - przedsiębiorstwa (duzi odbiorcy)

Rys. 29. Niezbędne wsparcie operacyjne dla instalacji w klastrze a opłaty dystrybucyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników analizy finansowej oraz danych Eurostatu
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Porównanie niezbędnego wsparcia operacyjnego dla poszczególnych technologii
funkcjonujących w ramach klastra z opłatami dystrybucyjnymi ponoszonymi przez
odbiorców energii wskazuje, że największy potencjał redukcji kosztów – oraz
możliwość osiągnięcia dzięki temu samowystarczalności finansowej klastra –
występuje w przypadku gospodarstw domowych oraz małych odbiorców z sektora
przedsiębiorstw.
Przedstawione zestawienie wskazuje, że w przypadku większości technologii
całkowite uniezależnienie się od wsparcia wymagałoby radykalnej redukcji opłat
dystrybucyjnych. W przyszłości należy jednak oczekiwać spadku skali niezbędnych
obniżek ze względu na postęp technologiczny obniżający koszty energetyki
rozproszonej. Warto również zauważyć, że nawet niewielka redukcja opłat
dystrybucyjnych będzie poprawiała opłacalność inwestycji w rozproszone źródła
energii, a co za tym idzie – obniżała intensywność niezbędnego wsparcia
zewnętrznego.
Powyższe rozważania mają charakter uogólniony, pozwalający na ocenę
zróżnicowanych inicjatyw klastrowych. Szczegółową analizę konkretnego przykładu
zasad kształtowania opłat dystrybucyjnych pozwalających na redukcję całkowitych
obciążeń dla członków klastra wraz z oceną skutków dla wytwórców, odbiorców
i koordynatora znaleźć można w rozdziale 2.3.

3.3.

Wnioski z analizy finansowej

Analiza przedstawiona w niniejszym rozdziale potwierdza efektywność finansową
klastrów: istotnie poprawiają one atrakcyjność rozwoju rozproszonych źródeł energii
z perspektywy wytwórców, przy jednoczesnym braku pogorszenia sytuacji
odbiorców. Wynika to z realnej poprawy konkurencyjności kosztowej inwestycji
w rozproszone źródła energii uzyskiwanej dzięki współdziałaniu w ramach klastra.
Ponadto, wszystkie trzy zidentyfikowane w rozdziale 2 modele klastrów stwarzają
możliwość ograniczenia kosztów dystrybucji energii, co dodatkowo zwiększa
opłacalność rozwoju rozproszonej energetyki w tym modelu. Jednocześnie jednak
na obecnym etapie rozwoju technologii oraz otoczenia rynkowego luka kosztowa
między energetyką rozproszoną a konwencjonalną pozostaje na tyle duża, że
w przypadku, zwłaszcza niestabilnych źródeł energii, mało prawdopodobne jest
pełne uniezależnienie się od wsparcia zewnętrznego (lub uniknięcie strat w razie jego
braku), nawet z uwzględnieniem wszelkich potencjalnych korzyści rozważanych
w niniejszej analizie. Nie świadczy to jednak o braku uzasadnienia dla rozwoju
energetyki rozproszonej w ramach klastrów. Oprócz generowania efektów
finansowych, rozwój klastrów realizuje również inne cele, takie jak ograniczenie
kosztów zewnętrznych czy stymulowanie rozwoju lokalnej gospodarki. Rozwój
energetyki rozproszonej w formule klastrów pozwala przy tym ograniczyć koszty
osiągania tych celów. Innymi słowy, upowszechnienie się klastrów może być
sposobem na daleko idącą poprawę efektywności finansowej realizacji
pozaekonomicznych celów w obszarze szeroko rozumianej energetyki – zarówno
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z perspektywy poszczególnych podmiotów, jak również lokalnych społeczności
i całego państwa.
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4. Analiza prawno-regulacyjna zidentyfikowanych
modeli
4.1.
Analiza definicji legalnej klastra energii, form
prawnych działania koordynatora klastra oraz
rodzajów umów zawieranych między członkami
klastra, a także innymi uczestnikami rynku
Niniejsza część analizy została poświęcona przede wszystkim rekomendacjom
dotyczącym definicji legalnej klastra energii oraz form prawnych koordynatora
klastra. Należy podkreślić, iż poniższe rozważania na ten temat dotyczą wszystkich
modeli klastra zidentyfikowanych w rozdziale 2. Definicja klastra energii utworzona na
potrzeby niniejszej ekspertyzy jest spójna i uniwersalna, dlatego klaster zrealizowany
na jej podstawie, w jakimkolwiek z wcześniej opisanych modeli, w założeniu będzie
funkcjonował prawidłowo.

4.1.1. Definicja i forma prawna działania klastra energii
Podstawowym zagadnieniem dla rzeczywistego tworzenia klastrów energii jest ich
definicja legalna zawarta obecnie w art. 2 pkt. 15a) ustawy o OZE, która brzmi:
Klaster energii - cywilnoprawne porozumienie w skład którego mogą wchodzić
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki
samorządu
terytorialnego,
dotyczące
wytwarzania
i
równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub
z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym
niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic
jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub 5 gmin
w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym; klaster energii reprezentuje
koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja
lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii,
zwany dalej "koordynatorem klastra energii".
Obecnie funkcjonująca definicja klastra energii stanowić będzie podstawę dla
ustalenia oczekiwań ustawodawcy w zakresie struktury prawnej oraz organizacyjnej
klastra. Analizę powyższej definicji należy zacząć od wyjaśnienia, czym jest zawarte w
definicji porozumienie cywilnoprawne. Takie pojęcie nie funkcjonuje w polskim
systemie prawnym, w szczególności nie znajdziemy go w kodeksie cywilnym, który
reguluje stosunki cywilnoprawne. Rozwikłanie znaczenia tego pojęcia jest o tyle
ważne, że pozwala zrozumieć istotę klastra energii oraz intencje ustawodawcy
dotyczące jego wewnętrznej struktury. Niezbędne w tym miejscu jest wskazanie
fragmentu ustawowej definicji klastra, który traktuje o reprezentacji klastra przez
koordynatora. Ta część wskazuje ogólny kierunek tworzenia struktury klastra energii.
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A zatem, porozumienie cywilnoprawne może być rozumiane jako swoista umowa
pomiędzy podmiotami chcącymi utworzyć klaster energii, która jednocześnie
prowadzi do powołania koordynatora klastra. Warto zwrócić uwagę na, jak się
wydaje, zamierzone działanie ustawodawcy, który nie wyposażył owego
porozumienia w zdolność prawną, w przeciwieństwie do koordynatora.
W związku z tym należy wnioskować, iż intencją ustawodawcy było utworzenie
klastra energii zawierającego w swojej strukturze zarówno pewną umowę między
członkami klastra energii, jak i element instytucjonalny, powstały na skutek tejże
umowy, nowy podmiot – koordynatora klastra energii. Na takim rozumowaniu należy
oprzeć dalsze rozważania.
Pozostaje pytanie o formę samego porozumienia cywilnoprawnego stanowiącego
klaster energii. Definicja klastra energii w obecnym brzmieniu jest poniekąd spójna
z definicją spółki cywilnej, zawartej w art. 860 kodeksu cywilnego, która w § 1
stanowi, iż „przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia
wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony,
w szczególności przez wniesienie wkładów”. Można więc dojść do wniosku, że
porozumienie cywilnoprawne, o którym mowa w ustawie o OZE, powinno być
zawarte w formie spółki cywilnej, której wspólnicy równocześnie powołają
koordynatora klastra. Należy jednak zwrócić uwagę na definicję spółki cywilnej
wypracowaną przez doktrynę oraz orzecznictwo, która traktuje umowę spółki
cywilnej jako cywilnoprawną formę organizacji współdziałania wspólników,
nieprowadzącą do utworzenia organizacji ani jednostki organizacyjnej (np. uchwała
składu siedmiu sędziów SN z dnia 26 stycznia 1995 r., III CZP 111/95). Porozumienie
klastrowe dąży do utworzenia określonej zinstytucjonalizowanej struktury
organizacyjnej, a wyrazem tego jest powołanie koordynatora klastra.
Powyższe rozważania powodują, iż nie można w prosty sposób przyjąć, iż klaster
energii funkcjonować będzie jako spółka cywilna, choć takiego modelu nie należy
wykluczać. Należy więc stwierdzić, iż porozumienie między członkami klastra może
być zawarte w formie umowy nienazwanej, mogącej zawierać w sobie
postanowienia charakterystyczne dla umowy spółki cywilnej. Istotą tego
porozumienia jest bowiem określenie zasad współdziałania stron w celu realizacji
założonego celu, wybranie dla realizacji tego celu odpowiedniej formy prawnej
koordynatora, a także modelu, w jakim klaster energii ma funkcjonować oraz co ma
być przedmiotem jego działalności. Na tym etapie powstawania klastra należy
pozostawić stronom umowy swobodę w kształtowaniu treści łączącego ich stosunku
prawnego. Wzajemne rozliczenia między stronami, odpowiedzialność za szkody, jak
również warunki wypowiedzenia umowy ustalają strony, a jeśli takich postanowień
w umowie nie zawarły, zastosowanie będą miały przepisy kodeksu cywilnego.
Pozostawiając uczestnikom klastra energii swobodę w ustaleniu ich wzajemnych
relacji, należy zarekomendować pewien minimalny stopień staranności w zakresie
formy, w jakiej zostanie zawarta umowa klastra. Forma pisemna będzie przydatna,
np. podczas formalnej identyfikacji klastra energii, potrzebnej do uzyskania
dofinansowania projekt projektów, które będą realizowane w ramach klastra.
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Zważywszy jednak na normę z art. 74 § 4 Kodeksu cywilnego, a także okoliczność, iż
uczestnikami klastra będą zwykle przedsiębiorcy, a także dla zapewnienia pewności
obrotu, warto rozważyć czy wymóg dochowania formy pisemnej powinien być
sankcjonowany nieważnością tej umowy w przypadku niedochowania
odpowiedniej formy (ad solemnitatem), zamiast wymogu zachowania formy
pisemnej jedynie dla celów dowodowych (ad probationem).
Po powyższych rozważaniach, określających kierunek interpretacji obecnie
obowiązującej definicji klastra energii, należy dodać kilka uwag na temat samego
sformułowania definicji w ustawie. Aktualnie, definicja klastra energii wydaje się
niekompletna i budząca szereg wątpliwości. Ustawodawca przewiduje chociażby,
że członkami klastra mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe,
JST oraz instytuty badawcze. Niewiadomym pozostaje, z jakich względów
ustawodawca pominął jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, do których można zaliczyć popularne spółki osobowe czy wspólnoty
mieszkaniowe. Ponadto wyliczenie takich podmiotów jak JST, instytuty badawcze czy
jednostki naukowe wydaje się bezcelowe, albowiem wszystkie wspomniane
podmioty z mocy ustawy nabywają osobowość prawną, a zatem są osobami
prawnymi.
Dyskusyjna wydaje się również identyfikacja form prawnych koordynatora klastra
zawarta w definicji, gdyż szczegółowa analiza tego zagadnienia wykazuje, iż nie
wszystkie z przywołanych form organizacyjnych będą pozwalały na realizację zadań
stawianych przed koordynatorem klastra.. Dodatkowo, ze względu na kluczową rolę
koordynatora klastra, wszelkie postanowienia dotyczące koordynatora klastra
powinny zostać określone w osobnej definicji.
Rozważania nad aktualnie obowiązującą legalną definicją klastra energii skłaniają
autorów do zgłoszenia postulatu ponownego zdefiniowania klastra energii. Definicja
mogłaby przybrać następujące brzmienie:


Klaster energii - zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności
porozumienie w celu wspólnego i skoordynowanego równoważenia podaży
oraz zapotrzebowania na energię lub paliwa gazowe na danym obszarze
poprzez działalność w zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania lub obrotu,
które jednocześnie wyznacza koordynatora klastra energii.

Rekomendowana zmiana została wprowadzona poprzez usunięcie wyliczenia
poszczególnych podmiotów mogących być stronami umowy, a które mają
osobowość prawną z mocy ustawy, a nawet dalej idącą rezygnację
z jakiegokolwiek katalogu podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy klastra
energii. Brak katalogu podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy klastra energii
winien być rozumiany jako zastrzeżenie tego uprawnienia dla wszystkich
zainteresowanych niezależnie od formy organizacyjnej, a zatem stroną umowy
klastra energii będzie mogła zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
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Z zaproponowanej definicji wynika, iż klaster jest formą umowy nienazwanej
normującej wzajemne relacje członków klastra będących stronami umowy,
w wyniku której dojść ma do wspólnego powołania odrębnego podmiotu, jakim jest
koordynator klastra. W przypadku przyjęcia definicji klastra w proponowanym
brzmieniu, o powstaniu klastra energii przesądzałoby kumulatywne spełnienie
warunków, jakimi są zawarcie umowy klastra oraz powołanie koordynatora klastra.
Pozostałe regulacje dotyczące reżimów prawnych działania klastra, które nie
znalazły swojego miejsca w nowej definicji (w porównaniu do definicji
dotychczasowej), powinny zostać, po drobnych korektach, przeniesione do innych
jednostek redakcyjnych Ustawy o OZE, w szczególności zaś art. 38a opisującego
klaster energii jako jeden z mechanizmów, czy instrumentów, wspierających
wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego
oraz ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii.
Mowa tutaj o przepisach stanowiących o tym, że:
klaster energii elektrycznej działa w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV,
obszar działania tego klastra energii nieprzekraczającym granic jednego
powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub 5 sąsiadujących
ze sobą gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym (dodanie
dodatkowego warunku w postaci konieczności bezpośredniego sąsiedztwa
gmin, na terenie których ma funkcjonować klaster energii, stanowi realizację
postulatów, wynikających z przeprowadzonej w rozdziałach poprzedzających
analizy i zasad jego działalności operacyjnej; sąsiedztwo gmin jest konieczne
ze względu na fakt wypełniania celów indywidualnych i lokalnych klastra
energii, jak np. poprawa jakości dostaw energii, redukcja strat na przesyle),
działalność w zakresie obrotu energią lub gazem w ramach klastra
prowadzona jest przez koordynatora,
każdy członek klastra działa w ramach indywidualnej koncesji uzyskanej dla
danego rodzaju działalności.







Tym samym znowelizowany art. 38 a ustawy winien uwzględniać następujące
elementy:





obszar działania klastra energii stanowi obszar jednego powiatu
w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub pięciu sąsiadujących
ze sobą gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, który ustala się
na podstawie miejsc przyłączenia wytwórców i odbiorców energii będących
członkami tego klastra;
klaster energii elektrycznej działa w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV;
działalność w zakresie obrotu energią lub paliwem gazowym w ramach
klastra energii prowadzona jest wyłącznie przez koordynatora klastra;
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do koordynatora klastra energii stosuje się przepis art. 9d ustawy - Prawo
energetyczne w zakresie dotyczącym przedsiębiorstwa zintegrowanego
pionowo w rozumieniu przepisów prawa energetycznego;
operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, z którym
zamierza współpracować klaster energii, jest obowiązany do zawarcia
z koordynatorem klastra energii umowy o świadczenie usług dystrybucji,
o której mowa w art. 5 ustawy - Prawo energetyczne.

4.1.2. Powyższa propozycja zmiany definicji klastra energii
wraz z modyfikacją art. 38a Ustawy o OZE kładzie nacisk
przede wszystkim na strukturę wewnętrzną klastra,
wskazując
na
przesłanki
powstania
klastra,
a jednocześnie pozostawi daleko idącą swobodę w
wyborze jego formy. Niemniej zaproponowana definicja
jest jedynie propozycją zmiany i stanowi wstęp do
dalszych dyskusji. Definicja oraz formy prawne
koordynatora klastra
Istota klastra energii, w myśl definicji klastra energii zaproponowanej w ramach
niniejszego opracowania, zawarta jest w porozumieniu między członkami klastra,
czyli stronami umowy. W skład takiego porozumienia mogą wchodzić zarówno
osoby fizyczne, osoby prawne jak oraz tzw. ułomne osoby prawne. W ramach klastra
podmioty te powinny realizować wspólne cele szerzej opisane w rozdziale
1 poświęconym celom klastrów energii. Jednakże, aby klaster energii prawidłowo
spełniał swą rolę, porozumienie musi realizować również cele poszczególnych jego
członków.
W związku z powyższym, zdaniem autorów, konieczne jest powołanie w ramach
klastra odrębnego podmiotu będącego koordynatorem, który, o ile zostanie
wyposażony w osobowość prawną, znacząco ułatwi reprezentowanie interesów
klastra na zewnątrz. Podmiot taki zyska także sformalizowaną strukturę, co ułatwi
funkcjonowanie klastra. Na podstawie powyższych rozważań należy stwierdzić, iż w
strukturze właścicielskiej podmiotu będącego koordynatorem powinni uczestniczyć
wszyscy członkowie porozumienia klastrowego.
Przy analizie prawnej funkcji koordynatora klastra należy po raz kolejny odnieść się do
obecnej definicji klastra energii, a w szczególności machizmu zapewniającego
efektywność funkcjonowania klastra. Wydaje się, że koordynatorem nie powinien
być jeden z członków klastra energii, gdyż działalność koordynatora klastra powinna
charakteryzować się obiektywizmem i bezstronnością, co w przypadku powołania
do tej funkcji jednego z członków klastra byłoby zagrożone. Priorytetem w dążeniu
do wyznaczonych przez klaster celów powinna być współpraca między jego
członkami. Koordynator musi reprezentować interesy klastra energii jako całości oraz
dbać o poszczególnych uczestników porozumienia w równym stopniu oraz zapewne
godzić, często sprzeczne partykularne interesy jego uczestników. Z tego względu,
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wydaje się, iż właściwym rozwiązaniem będzie wprowadzenie takiej regulacji, która
powołanie koordynatora będzie wiązała z zaangażowaniem wszystkich członków
porozumienia.
Ponieważ koordynatorowi klastra przypisane zostały znaczące uprawnienia, a jego
wyznaczenie ma kluczowe znaczenie w zakresie możliwości funkcjonowania samego
klastra energii, konieczne jest doprecyzowanie tego pojęcia poprzez zredagowanie
oddzielnej definicji koordynatora klastra w ustawie o OZE. Obecnie, w definicji klastra
energii brakuje bowiem podstawowej informacji, mianowicie czym jest koordynator
i jakie ma zadania oprócz ogólnego reprezentowania klastra. Na podstawie
powyższych rozważań można stwierdzić, iż koordynator klastra energii powinien być
podmiotem powołanym przez strony umowy klastra energii, w celu realizacji lub
koordynacji zadań klastra energii oraz jego reprezentacji. Koordynator klastra energii
zobowiązany jest dbać o zachowanie równowagi interesów stron umowy klastra
energii.
Do tak sformułowanej definicji koordynatora należy dodać jego formę prawną,
temu zagadnieniu poświęcony został następny podrozdział.
Jednak już w tym miejscu jesteśmy w stanie określić obowiązki prawne koordynatora,
które w zaproponowanej, nowej definicji powinny wybrzmieć zdecydowanie
mocniej bardziej stanowczo. Należy także podkreślić, iż definiowanie podmiotu
będącego koordynatorem klastra energii przez stawiane mu cele, wyraźnie podkreśli
znaczenie wykładni celowościowej w procesie stosowania tej normy w przyszłości.
Koordynator poza oczywistą funkcją koordynacji działań prowadzonych w ramach
klastra, pełni funkcję nadrzędną, niezależną od modelu biznesowego, a mianowicie
równoważy interesy stron umowy klastra energii.
Koordynator będący centrum aktywności gospodarczej klastra jest własnością
członków umowy klastra, którzy pełniąc funkcję wspólników, udziałowców lub
członków, mają realny wpływ na podejmowane przez niego decyzje.
Oczywiście koordynator klastra energii może również zostać obarczony
dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z umowy klastra bądź z wewnętrznych
ustaleń zawartych pomiędzy członkami klastra energii. Może on bowiem spełniać
różne role w zależności od przyjętego modus operandi danego klastra i tak poza
funkcją koordynacyjną, może on także pełnić funkcję inwestora, który dokonuje
pewnych inwestycji na własny rachunek, korzystając z kapitału, w który został
wyposażony przez udziałowców, czyli strony umowy klastra energii np. w zakresie
budowy własnej infrastruktury dystrybucyjnej.
W zależności od narzędzi, w jakie koordynator zostanie wyposażony oraz celów, jakie
zostaną przed nim postawione, może on pełnić najróżniejsze funkcje służące
realizacji celów klastra, o których mowa w zaproponowanej nowej definicji klastra
energii.

144

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

4.1.3. Formy prawne koordynatora klastra
Na wstępie warto zaznaczyć, że należy wybór formy prawnej koordynatora klastra,
winien odzwierciedlać cele klastra ustalone przez jego członków w umowie klastra,
ale także zapewniać bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i ciągłość istnienia
klastra na danym obszarze.
W tym celu omówione zostaną formy prawne wpisane do ustawy o OZE w art. 2 pkt.
15a, jako możliwe formy utworzenia koordynatora klastra, tj.: stowarzyszenie,
fundacja oraz spółdzielnia, a także pozostałe potencjalne formy prawne. Na gruncie
poniższych analiz wydane zostaną rekomendacje, co do najodpowiedniejszych form
prawnych koordynatora.

STOWARZYSZENIE
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie jest
dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
Równocześnie art. 10 ust. 2 omawianej ustawy stanowi, że osoba prawna może być
jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. Co prawda ustawa nie definiuje
praw i obowiązków członka wspierającego, ale zwyczajowo pełni on funkcję
doradczą i nie zasiada we władzach stowarzyszenia. Ponadto, osoba prawna nie
może być członkiem założycielem stowarzyszenia (postanowienie SN z dnia 6.09.2012
r. i CSK 76/12). To wszystko ma duże znaczenie przy powoływaniu koordynatora
klastra, którego założyciele będą głównie osobami prawnymi, osoby fizyczne
należące do klastra to przede wszystkim odbiorcy. Wobec powyższego
stowarzyszenie mogłoby przyjąć rolę koordynatora klastra energii wyłącznie w
przypadku ściśle określonego grona jego uczestników. Natomiast rozwiązanie to nie
mogłoby znaleźć zastosowania dla uniwersalnego modelu klastra, a zatem, aby
uniknąć wątpliwości w procesie konstytuowania koordynatora należy rozważyć
usunięcie stowarzyszenia z grona form prawnych, w jakich mógłby funkcjonować
koordynator klastra energii.

FUNDACJA
Struktura fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach jest spójna z ideą klastrów energii.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących
realizacji jej celów, fundatorami (założycielami) mogą być zarówno osoby fizyczne
jak i osoby prawne, fundacja posiada osobowość prawną. Wyzwania pojawiają się
jednak w związku z koniecznością ustalenia odpowiedniego celu utworzenia fundacji
w ramach klastra. W myśl art. 1 ustawy o fundacjach "fundacja może być
ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej
Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych”. Zatem fundacje powinny
być prawnym instrumentem służącym do osiągania i realizacji celów społecznie
użytecznych. Należy więc podkreślić, iż wszystkie działania fundacji powinny być
nakierowane na realizację celów obiektywnie słusznych i adresowane przede
wszystkim do osób spoza organizacji. Jak było to już omawiane wcześniej,
koordynator klastra powinien działać na rzecz swoich członków. Zatem podobnie jak
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w przypadku stowarzyszenia, tylko w niektórych, ściśle określonych przypadkach
(determinowanych poprzez odpowiedni dobór celów fundacji) mogłaby ona pełnić
rolę koordynatora klastra, nie będzie do zatem rozwiązanie uniwersalne, a zatem
podobnie jak w przypadku stowarzyszenia rozważyć należy usunięcie tej formy
organizacyjnej z grona podmiotów dedykowanych do roli koordynatora klastra
energii.

SPÓŁDZIELNIA
Forma spółdzielni zawiera wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania podmiotu, jakim jest koordynator klastra. Zgodnie z ustawą prawo
spółdzielcze, spółdzielnia powoływana jest w celu prowadzenia wspólnej
działalności gospodarczej w interesie jej członków, a zatem spełnia podstawowe
kryterium wyboru odpowiedniej formy koordynatora. Ponadto spółdzielnię cechuje
demokratyczny sposób zarządzania, a mianowicie każdy członek, niezależnie od
posiadanych udziałów, ma jeden głos na walnym zgromadzeniu. Co ważne, art. 15
§ 2 ustawy prawo spółdzielcze wyposaża spółdzielnię w instrumenty umożliwiające
unilateralne określenie możliwości uzyskania statusu członka spółdzielni w zależności
od spełnienia przez potencjalnych kandydatów ściśle określonych kryteriów
definiujących model biznesowy danego klastra np. miejsce przyłączenia do sieci,
moc zamówiona czy też inne istotne warunki techniczne. Forma spółdzielni sprawdzi
się jednak tylko w klastrze, którego członkami są osoby fizyczne lub osoby prawne,
ponieważ członkami spółdzielni nie mogą być tzw. ułomne osoby prawne.
Reasumując, spółdzielnia zdaje się być wyposażona w instrumenty pozwalające jej
z powodzeniem pełnić rolę koordynatora klastra, z zastrzeżeniem braku możliwości
uczestnictwa w jej strukturach ułomnych osób prawnych.

SPÓŁKI OSOBOWE
Jednym z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej są spółki
osobowe, których struktura prawna została uregulowana w ustawie KSH. Jednakże
analiza ustawy KSH na podstawie wymogów określonych dla koordynatora klastra
(przede wszystkim kryterium trwałości podmiotu oraz zdolności do skutecznej
reprezentacji klastra), doprowadza nas do wniosku, iż spółki osobowe, poza
wyjątkiem w postaci spółki komandytowo-akcyjnej, nie powinny być
wykorzystywane jako forma prawna dla koordynatora klastra. Koordynator klastra,
pełniący kluczową rolę w klastrze energii, nie powinien zostać utworzony w formie
organizacyjnej która ograniczy możliwość rozwiązania w drodze jednostronnej
czynności lub zdarzenia niezależnego od woli pozostałych stron porozumienia
klastrowego, a ze względu na odpowiednie stosowanie przepisów o spółce jawnej
przy pozostałych spółkach osobowych z wyłączeniem dla spółki komandytowoakcyjnej, takiej pewności co do zasady nie gwarantują spółki osobowe.
Jedyną formą spółki osobowej, która spełnia wymogi stawiane koordynatorowi jest
spółka komandytowo-akcyjna, która posiada mnogość cech przypisywanych
spółce akcyjnej. Należy przy tym podkreślić, iż spółka komandytowo – akcyjna jest
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niejako połączeniem spółki osobowej i kapitałowej. Element osobowy stanowią
komplementariusze, którzy za zobowiązania spółki odpowiadają bez ograniczeń.
Jedynie oni mogą reprezentować spółkę. Elementem kapitałowym spółki
komandytowo – akcyjnej są akcjonariusze, a także związany z nimi obszar
wewnętrznego funkcjonowania spółki. Wyrazem podziału spółki jest odmienny reżim
prawny stosowany do każdego elementu, który nie został uregulowany w dziale
kodeksu spółek handlowych poświęconym spółce komandytowo–akcyjnej,
mianowicie w odniesieniu do komplementariuszy zastosowanie będą miały przepisy
o spółce jawnej, a w odniesieniu do „pozostałych spraw”, w szczególności kapitału
zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego
zgromadzenia – te o spółce akcyjnej.
W odniesieniu do klastrów energii, połączenie powyższych dwóch elementów spółki
ma duże znaczenie, ponieważ komplementariuszem w spółce komandytowo –
akcyjnej może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna. Oznacza to, iż za
zobowiązania spółki odpowiadać może całym swoim majątkiem np. spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, której wspólnikami są wytwórcy energii
w ramach klastra. Akcjonariuszami w takiej sytuacji mogliby być lokalni odbiorcy,
których odpowiedzialność w takim modelu jest wyłączona. Jest to niewątpliwy walor
spółki komandytowo – akcyjnej w porównaniu z pozostałymi spółkami osobowymi,
których wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim
majątkiem.
Możliwa jest również sytuacja, w której komplementariusz jest jednocześnie
akcjonariuszem, co wiąże się z jego prawem głosu na walnym zgromadzeniu
akcjonariuszy. Ponadto, w związku z istnieniem w spółce komandytowo-akcyjnej
organów takich jak zarząd czy walne zgromadzenie należy wydać pozytywną
rekomendację względem jej użyteczności dla instytucji koordynatora klastra.
Instrumenty te pozwalają na sprawne zarządzanie klastrem energii oraz ochronę
interesów wszystkich członków klastra.
Kolejnym argumentem potwierdzającym zasadność rekomendacji spółki
komandytowo – akcyjnej jako jedynej spółki osobowej spełniającej kryteria
koordynatora klastra, jest bezpieczeństwo jej trwania przejawiające się poprzez
przepisy o rozwiązaniu i likwidacji spółki komandytowo – akcyjnej (art. 148 i nast. KSH).
W przeciwieństwie do pozostałych spółek osobowych, spółka komandytowo –
akcyjna nie ulega rozwiązaniu na skutek śmierci bądź wypowiedzenia umowy spółki
przez jednego ze wspólników. Co prawda, art. 148 § 1 pkt. 4 KSH wskazuje jako jedną
z przyczyn rozwiązania spółki śmierć, ogłoszenie upadłości bądź wystąpienie ze
spółki komplementariusza, dzieje się tak jednak tylko pod warunkiem istnienia
jedynego komplementariusza w spółce, a ponadto statut spółki może kwestie tę
uregulować w odmienny sposób. Warto wskazać jeszcze art. 149 ust. 1 KSH, który
stanowi, że komplementariusz może wypowiedzieć umowę spółki tylko wówczas,
gdy jest to zgodne z postanowieniami statutu.
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Wszystkie powyższe argumenty skłaniają do stwierdzenia, iż koordynator klastra
energii w formie spółki komandytowo – akcyjnej będzie odpowiednio spełniał swą
rolę, stojąc na straży bezpieczeństwa interesów zarówno klastra jako całości, jak
i poszczególnych jego członków.

SPÓŁKA Z O.O. i SPÓŁKA AKCYJNA
Ostatnimi formami prawnymi, które warto przeanalizować w kontekście powołania
koordynatora klastra to forma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
akcyjnej. Obie formy mają w tym zakresie wady i zalety, dlatego należy pozostawić
margines swobody decyzyjnej, pozwalający na dobranie odpowiedniej formy
prawnej koordynatora klastra przez jego potencjalnych członków w zależności od
wielkości przedsięwzięcia, liczby członków, kapitału jakim dysponują itp. Koordynator
klastra w formie spółki z o.o. będzie jednak zdecydowanie prostszym rozwiązaniem,
chociażby ze względu na niski wymagany kapitał zakładowy czy nieskomplikowaną
procedurę powstawania spółki. Pomimo tego, iż spółka z o.o. jest spółką kapitałową,
to posiada elementy osobowe, które są bardzo istotne przy powoływaniu
koordynatora klastra energii. Jego powołanie jest bowiem wynikiem porozumienia
między określoną grupą przedsiębiorców, osób fizycznych etc., którzy dla
prawidłowego funkcjonowania klastra powinni zostać włączeni do struktury prawnej
podmiotu, jakim jest koordynator. Odpowiednio zatem skonstruowana umowa spółki
może z powodzeniem spełniać cele wyznaczone w umowie klastra.
Spółka akcyjna jest dużo bardziej skomplikowaną formą prawną i dedykowana jest
głównie przedsięwzięciom realizowanym na dużą skalę. Ponadto spółka akcyjna
uważana jest za czystszą formę spółki kapitałowej, co oznacza, że elementy
osobowe nie mają w tym przypadku większego znaczenia. Powyższe argumenty nie
przesądzają jednak o wykluczeniu spółki akcyjnej z kręgu form prawnych
rekomendowanych dla koordynatora klastra.
Podsumowując, niniejsze opracowanie jest tylko swoistą mapą drogową po
możliwych formach prawnych koordynatora klastra w odniesieniu do funkcji, jaką
ma pełnić klaster energii. Nie należy zatem narzucać poprzez zapisy w ustawie o OZE
zbyt silnego reżimu względem formy prawnej funkcjonowania koordynatora klastra
energii. Wybór tejże formy zależy od wielu czynników, począwszy od skali
przedsięwzięcia, poprzez założenia biznesowe klastra, aż po preferencje przyszłych
jego założycieli. Polskie prawo nie pozycjonuje konkretnej formy prawnej jako lepszej
lub gorszej od innych, pozostawia swobodę w wyborze tej odpowiedniej
w zależności od preferencji stron oraz celu prowadzenia działalności.
Efektem powyższych rozważań jest sformułowanie propozycji definicji legalnej
koordynatora klastra w następującym brzmieniu:


Koordynator klastra energii - spółka komandytowo-akcyjna, spółka
kapitałowa lub spółdzielnia powołana przez strony umowy klastra energii
w celu realizacji lub koordynacji zadań klastra energii. Koordynator klastra dba
o zachowanie równowagi interesów stron umowy klastra.
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4.1.4. Umowy zawierane w ramach klastra energii
Trudno jest wskazać katalog zamknięty umów zawieranych w ramach klastra energii,
w przeważającej większości przypadków ich rodzaj oraz kształt zależeć będzie
bowiem w pełni od woli umawiających się podmiotów. Dopiero wieloletnia praktyka
pozwoli na szczegółową kategoryzację rodzajów umów niezbędnych dla
funkcjonowania klastra energii. W niniejszym podrozdziale wskazane zostaną zatem
potencjalnie najistotniejsze umowy. Można je podzielić na regulujące stosunki
wewnętrzne i zewnętrzne, czyli takie, które zawierane są pomiędzy samymi
członkami klastra energii lub z podmiotami z poza klastra energii.
Tabela 57. Podział umów zawieranych w ramach klastra

Rodzaje umów zawieranych w ramach działalności klastra energii
Wewnętrzne





Zewnętrzne

umowa klastra
sprzedaż energii
elektrycznej/ciepła/gazu do
koordynatora klastra pełniącego rolę
spółki obrotu (agregatora),
sprzedaż energii
elektrycznej/ciepła/gazu przez
koordynatora do odbiorcy będącego
członkiem klastra;






świadczenie usług obcych
umowa o świadczenie usługi
dystrybucyjnej, o której mowa w art. 5
ustawy PE,
umowa sprzedaży energii
elektrycznej/ciepła/gazu;

Źródło: opracowanie własne

Zestawione i sklasyfikowane powyżej rodzaje umów zostaną, w celu lepszego
zrozumienia powiązań gospodarczych zachodzących pomiędzy członkami klastra
energii oraz z osobami trzecimi, naniesione na schemat klastra zaprezentowany
w rozdziale 2.1.
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Rys. 30. Schemat klastra energii z uwzględnieniem umów, zawieranych w ramach klastra energii
Źródło: opracowanie własne
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Poszczególne interakcje gospodarcze zaznaczone strzałkami skierowanymi do
wewnątrz lub na zewnątrz klastra zostały dodatkowo oznakowane symbolami
liczbowymi w celu zachowania czytelności diagramu.

Umowy wewnętrzne:
Umowa klastra energii, konstytuująca jego powstanie (oznaczona na Rys. 30
numerem 1). Jest to umowa z kategorii umów nienazwanych, która w wyniku dłuższej
praktyki może z czasem doczekać się swoich specyficznych essentialia negotii,
przekształcając się z czasem w umowę o charakterze nazwanym. Na dzień dzisiejszy
jednak należy pozwolić stronom umowy klastra na maksymalną dowolność
kształtowania wzajemnych stosunków prawnych.
Niezależnie od powyższego, należy podjąć próbę wskazania zapisów umowy, które
powinny zostać uregulowane. Biorąc pod uwagę cel powołania klastra energii oraz
jego ogólną istotę wydaje się, że w umowie klastra energii powinny znaleźć się
postanowienia regulujące co najmniej:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cel powołania klastra,
Strony umowy klastra,
Sposób działania i realizacji celu klastra oraz plany rozwoju klastra,
Kompetencje poszczególnych stron umowy klastra,
Prawa i obowiązki stron umowy klastra,
Odpowiedzialność stron umowy klastra za niedotrzymanie postanowień
umownych,
7) Zobowiązanie do powołania koordynatora klastra (z uwzględnieniem formy
prawnej koordynatora oraz udziału kapitałowego poszczególnych stron
umowy klastra oraz sposobu jego finansowania),
8) Sposób rozwiązania lub wypowiedzenia umowy klastra oraz jej ewentualne
konsekwencje,
9) Zakres terytorialny funkcjonowania klastra.
Szczegółowe omówienie konstrukcji umowy klastra wymaga jednak wykonania
konkretnego studium przypadku, co jednak ze względu na indywidualny charakter
poszczególnych modeli biznesowych nie stanowiłoby istotnej wartości dodanej do
wkładu merytorycznego w niniejsze opracowanie.
Umowa sprzedaży energii, o której mowa w art. 5 ustawy PE (oznaczona na Rys. 30
numerem 2).
Umowa kompleksowa z koordynatorem klastra, na sprzedaż i dystrybucję energii
elektrycznej w ramach własnego systemu dystrybucji (oznaczona na numerem 4a).

Umowy zewnętrzne:
Umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej z istniejącym operatorem systemu
dystrybucyjnego (oznaczone na Rys. 30 numerami 3 i 4b).
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Wszelkie umowy członków klastra zawierane z innymi podmiotami, choćby nawet
członkami klastra, niemające bezpośredniego związku z działalnością danego klastra
energii np. usługi serwisowe, zakup wszelkiego rodzaju towarów itp. (oznaczone na
Rys. 30 numerem 5).
W tej kategorii umów znajdują się również umowy dostawy surowców lub paliw dla
wytwórców na potrzeby produkcji energii. W procesie produkcji energii dostęp do
paliwa jest oczywiście elementem kluczowym, ale jednocześnie ich dostawcy
wydają się nie mieścić w ramach klastra energii. Głównym zadaniem klastra jest
bowiem równoważenie lokalnego zapotrzebowania na energię czym dostawca
surowca lub paliwa wcale nie musi być zainteresowany. Wyjątkiem może być
sytuacja, w której dostawca np. surowca do biogazowni jest jednocześnie odbiorcą
energii produkowanej w ramach klastra. Wówczas może oczywiście wejść do klastra
energii, choć jego pozycja jako członka znajdzie się w kategorii „odbiorcy”.
Umowy zawierane przez koordynatora klastra z innymi podmiotami obrotu
gospodarczego, niezbędne do pełnienia funkcji koordynatora np. usługi doradcze,
usługi dostępu do Internetu, usługi księgowe, zakup wszelkich towarów, sprzedaż
(oznaczone na Rys. 30 numerem 6).
Tak jak wspomniano na wstępie nie jest możliwe stworzenie zamkniętego katalogu
umów zawieranych w związku z prowadzeniem działalności w ramach klastra
energii. Zaprezentowane w powyższym zestawieniu rodzaje umów to w większości
umowy nazwane, które znalazły swoje szczegółowe omówienie w przepisach ustawy
prawo energetyczne oraz odpowiednich aktach wykonawczych, w związku
z powyższym nie jest zasadnym omawianie ich szczegółów w tym miejscu.

4.2.
Analiza prawna w zakresie
obszarów działalności klastra

podstawowych

4.2.1. Obowiązki koncesyjne dla działalności prowadzonej
w ramach klastra energii
W ramach niniejszego podrozdziału zostaną w sposób zwięzły przedstawione
obowiązki koncesyjne, które mogą mieć wpływ na rozwój klastrów energii wraz
z odniesieniem do art. 38a ustawy o OZE poruszającego właśnie kwestię koncesji.
Szczegółowo obowiązki koncesyjne uregulowano w art. 32 ustawy PE. Przepis ten,
stanowiąc lex specialis dla art. 46 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, dokonuje pewnych wyłączeń względem szeroko określonego
obowiązku koncesyjnego. W odniesieniu do zagadnienia klastrów energii, można
zatem stwierdzić, że ze wszystkich istotnych dla klastrów rodzajów działalności w
zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybuowania, obrotu i magazynowania paliw
lub energii (w każdej formie), tylko w kilku przypadkach uzyskanie koncesji nie będzie
wymagane.
Poniższa tabela przedstawia odpowiednio sklasyfikowane, istotne dla porozumień
klastrowych rodzaje działalności nie wymagające koncesji.
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Tabela 58. Sklasyfikowane, istotne dla porozumień klastrowych rodzaje działalności nie wymagające
koncesji

Nr

Wytwarzanie

Dystrybucja

Obrót

1

Paliw stałych lub gazowych

Energią elektryczną
Paliw gazowych w sieci
za pomocą instalacji
o przepustowości poniżej o napięciu poniżej
1 kV będącej
1 MJ/s
własnością odbiorcy

2

Energii elektrycznej
w nieodnawialnych lub
niekogeneracyjnych źródłach
energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej
nieprzekraczającej 50 MW

Ciepła, jeżeli łączna
moc zamówiona przez
odbiorców nie
przekracza 5 MW

3

Energii elektrycznej
w mikroinstalacji lub małej instalacji

-

-

4

Energii elektrycznej z biogazu
rolniczego (w tym także
w kogeneracji)

-

-

5

Energii elektrycznej z biopłynów
w rozumieniu ustawy o OZE

-

-

6

Ciepła w źródłach o łącznej mocy
zainstalowanej cieplnej
nieprzekraczającej 5 MW

-

-

Obrotu paliwami
gazowymi lub
energią elektryczną
na giełdzie
towarowej

Źródło: opracowanie własne

Wyłączenie obowiązku uzyskiwania koncesji nie jest równoznaczne z całkowitą
swobodą podejmowania i prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej.
Działalność w zakresie wytwarzania energii w małych instalacjach oraz w zakresie
wytwarzania energii z biogazu rolniczego lub biopłynów wciąż pozostaje bowiem
działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej i wymaga wpisów do właściwych rejestrów prowadzonych
odpowiednio przez Prezesa URE lub Prezesa Agencji Rynku Rolnego.
Same procedury uzyskiwania koncesji lub wpisów do właściwych rejestrów oraz
konsekwencje, które się z tym wiążą, nie są przedmiotem niniejszej ekspertyzy,
dlatego zostaną one pominięte.
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Dosyć specyficzną koncepcję w zakresie realizacji obowiązku koncesyjnego
wprowadza art. 38a ust. 1 ustawy o OZE, według, którego obowiązki koncesyjne
realizowane są w ramach koncesji wydanej dla koordynatora klastra.
Koncepcja ta jest dyskusyjna w następujących obszarach:






weryfikacji przez Prezesa URE spełnienia wymogów dotyczących możliwości
uzyskania koncesji. Nie wiadomo bowiem, czy weryfikacji miałby zostać
poddany koordynator klastra, czy też dany członek klastra mający prowadzić
dany rodzaj działalności,
ryzyka nadużyć choćby poprzez możliwość prowadzenia działalności
koncesjonowanej w ramach koncesji udzielonej koordynatorowi przez
podmiot spełniający przesłanki określone w art. 33 ust. 3 ustawy prawo
energetyczne,
sytuacji prawnej wytwórcy energii będącego członkiem klastra, który
w wyniku likwidacji koordynatora lub rozwiązania porozumienia klastrowego,
stracił na dłuższy czas możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Są to tylko niektóre wyzwania, z jakimi zmierzyć się może klaster energii stosując art.
38a ust. 1 ustawy o OZE w obecnym brzmieniu. Dlatego też konieczna jest precyzyjna
identyfikacja ewentualnych problemów, a następnie próba ich rozwiązania. Wiązać
się to może ze zmianami legislacyjnymi, art. 38a ust. 1 ustawy o OZE.
Z tego względu proponuje się zmianę art. 38a ust. 1 w celu stosowania w stosunku do
członków klastra dotychczasowych reguł dotyczących koncesjonowania, według
których koncesja przyznawana jest dla konkretnego podmiotu, który zajmuje się
prowadzeniem danego rodzaju działalności, niezależnie czy podmiotem tym będzie
członek klastra czy jego koordynatorem, z zastrzeżeniem, iż to koordynator klastra
będzie każdorazowo podmiotem prowadzącym działalność w zakresie obrotu, a tym
samym pozyska on odpowiednią koncesję.
W aspekcie analizy regulacyjnej dla klastrów energii należy również uwzględnić
zasadę wyrażoną w art. 49a ust. 1 ustawy PE, według której przedsiębiorstwa
energetyczne zajmujące się wytwarzaniem energii są zobowiązane sprzedawać nie
mniej niż 15% tej energii na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub na giełdach towarowych,
o których mowa w ustawie o giełdach towarowych. Jednakże ust. 5 pkt 2 tegoż
samego artykułu zwalnia z opisanego wyżej obowiązku przedsiębiorstwa zajmujące
się wytwarzaniem energii w instalacjach odnawialnego źródła energii. W
omawianym przypadku należałoby rozszerzyć wyłączenie z art. 49a ust. 5 pkt 2 o
wytwarzanie energii w ramach klastra energii, albowiem ustawa dopuszcza
wytwarzanie w ramach klastra, energii pochodzącej ze źródeł innych niż
odnawialne, a tym samym możliwe staje się zrealizowanie hipotezy normy z art. 49a
ust. 1 ustawy PE przez wytwórcę działającego w ramach klastra energii.
Obowiązek sprzedaży na giełdzie towarowej energii pochodzącej ze źródeł
nieodnawialnych, działających w ramach klastra stoi w sprzeczności z ratio legis art.
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49a ustawy prawo energetyczne, a także z lokalnym charakterem działalności klastra
energii.
Norma zawarta w art. 49a ustawy PE ma w założeniu wyeliminować zjawisko
polegające na sprzedaży energii elektrycznej przez wytwórców do spółki obrotu w
ramach jednej grupy kapitałowej po cenie istotnie odbiegającej od ceny rynkowej,
co prowadzi do zaniżania przychodów wytwórcy, które następnie uwzględniane są
w kalkulacji korekt wysokości rekompensat wypłacanych na pokrycie kosztów
osieroconych przewidzianych przez ustawę KDT.8 Powyższe zjawisko nie dotyczy
klastrów energii, a co za tym idzie stosowanie analizowanej normy nie wydaje się
zasadne.
Oczywiście należy brać pod uwagę fakt, że może zaistnieć sytuacją, w której w
ramach klastra energii wyprodukowane zostanie więcej energii niż zostanie
skonsumowane, w takim przypadku możliwość sprzedaży nadwyżki energii na
giełdzie towarowej jest wręcz pożądana, w żadnym wypadku nie powinno być to
jednak przedmiotem obowiązku prawnego.

4.2.2. Analiza regulacji prawnych
warunków przyłączenia

w zakresie

uzyskiwania

Absolutną podstawą funkcjonowania szeroko rozumianego, nowoczesnego rynku
energii jest zasada dostępu strony trzeciej (ang. Third Party Access)
Zasada TPA wyrażona została w art. 4 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 ustawy PE. Przepis ten
stanowi, że operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego zobowiązany jest
do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o to
przyłączenie. Operator zobowiązany jest do zawarcia takiej umowy przyłączeniowej
z poszanowaniem zasad równoprawnego traktowania, choć pierwszeństwo w tym
względzie mają OZE. Jest to więc element wsparcia o charakterze niemajątkowym.
Jedynym przypadkiem, w którym operator systemu dystrybucyjnego lub
przesyłowego może odmówić przyłączenia do sieci jest sytuacja, w której nie istnieją
warunki techniczne i ekonomiczne dla przyłączenia danej instalacji. Za każdym
razem, gdy operator systemu dystrybucyjnego lub przesyłowego odmówi
przyłączenia instalacji lub odmówi pierwszeństwa instalacji OZE, obowiązany jest
pisemnie powiadomić o tym fakcie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jak
i samego zainteresowanego, podając przyczyny odmowy.
Szczególne znaczenie w zakresie wydawania warunków przyłączenia źródeł do sieci
elektroenergetycznych ma Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Akt ten w sposób szczegółowy
określa procedurę ubiegania się oraz wydawania warunków przyłączenia W
kontekście zakresu merytorycznego niniejszej pracy nie ma konieczności

M. Czarnecka, T. Ogłódek „Prawo energetyczne. Komentarz” wyd.2, C.H. Beck, Warszawa
2012
8
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kompleksowego omawiania procedur opisanych w przedmiotowym Rozporządzeniu,
zasadne natomiast jest dokonanie analizy z § 7 ust. 5 pkt. 4.
Zgodnie z § 7 ust. 5 pkt. 4 przedmiotowego Rozporządzenia, do wniosku o wydanie
warunków przyłączenia należy dołączyć ekspertyzę wpływu przyłączanych urządzeń
lub instalacji na pracę systemu elektroenergetycznego. Obowiązek ten tyczy się
jednak tylko wytwórców zaliczanych do I (napięcie znamionowe sieci powyżej 110
kV) lub II grupy przyłączeniowej (napięcie znamionowe sieci 110 kV) oraz źródeł
o mocy zainstalowanej powyżej 2 MW, czyli nie dotyczy działalności prowadzonej
w ramach klastra, co wynika zarówno z aktualnie obowiązującej definicji klastra
energii jak i z rekomendacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż aktualnie obowiązujące przepisy
w zakresie przyłączania instalacji wytwórczych do sieci elektroenergetycznych
zapewniają możliwości rozwoju klastrów i nie wymagają interwencji ustawodawcy.

4.2.3. Obowiązki prawne operatora sieci dystrybucyjnej
Omawiając regulacje prawne dotyczące sektora dystrybucji paliw lub energii należy
zacząć od prawidłowego zidentyfikowania pojęć takich jak: sieć, sieć dystrybucyjna,
operator sieci dystrybucyjnej, które zostały zdefiniowane w art. 3 ustawy PE.
W kontekście głównego celu funkcjonowania klastrów energii, jakim jest
równoważenie lokalnego zapotrzebowania na energię, zagadnienie dystrybucji
energii (lub jej nośników) odgrywa w całym procesie kluczową rolę.
Działalność w zakresie dystrybucji jest działalnością koncesjonowaną na zasadach
omówionych w poprzednim rozdziale. Zgodnie z art. 9h ustawy PE, operatorem
systemu dystrybucyjnego może być:
właściciel sieci dystrybucyjnej posiadający odpowiednią koncesję lub,
przedsiębiorstwo posiadające koncesję na działalność w zakresie dystrybucji,
które jednocześnie posiada z właścicielem sieci umowę o świadczenie usług
w zakresie dystrybucji z wykorzystaniem jego infrastruktury.
Operator sieci dystrybucyjnej wyznacza Prezesa URE na wniosek przedsiębiorstwa
będącego właścicielem sieci dystrybucyjnej (art. 9h ust. 1 ustawy prawo
energetyczne). Jest to decyzja niezależna od samej koncesji na dystrybucję energii.



Koncesja sama w sobie nie jest więc gwarancją dopuszczenia danego
przedsiębiorstwa do pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego. Prezes URE
podejmując decyzję o wyznaczeniu danego OSD bierze pod uwagę następujące
okoliczności:
1) efektywność ekonomiczną,
2) skuteczność
zarządzania
systemami
gazowymi
lub
systemami
elektroenergetycznymi,
3) bezpieczeństwo dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej,
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4) spełnianie przez operatora warunków i kryteriów niezależności, o których
mowa w art. 9d ustawy prawo energetyczne (unbundling),
5) okres obowiązywania koncesji.
Prezes URE odmówi wyznaczenia danego podmiotu jako OSD w przypadku, gdy ten:
1) nie dysponuje odpowiednimi środkami ekonomicznymi lub technicznymi,
2) nie gwarantuje skutecznego zarządzania systemem,
3) nie spełnia warunków i kryteriów niezależności, o których mowa w art. 9d
ustawy prawo energetyczne (unbundling).
Unbundlingu dla sektora dystrybucji scharakteryzowany został w art. 9d ust. 1d
ustawy PE. Jest to obligatoryjny podział w zakresie formy prawnej oraz sposobu
sprawowania kontroli pomiędzy przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w
zakresie dystrybucji, i działalnością w pozostałym zakresie. Zatem, co do zasady,
operator sieci dystrybucyjnej będący w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego
pionowo powinien pozostawać rozdzielony pod względem formy prawnej
i niezależny w zakresie podejmowania decyzji.
W przypadku niewielkich, lokalnych inicjatyw wyodrębnianie osobnego,
niezależnego podmiotu do prowadzenia działalności w zakresie samej tylko
dystrybucji byłoby cokolwiek problematyczne, albowiem nie tylko wymagałoby
uruchomienia dodatkowego potencjału, ale przede wszystkim naruszałoby samą
strukturę klastra, która poza stronami umowy klastra oraz koordynatorem klastra, nie
przewiduje uczestnictwa dodatkowych podmiotów.
Wydaje się jednak, że klastry energii działając na ograniczonym obszarze, powinny
zmieścić się w wyłączeniu obowiązku unbundlingu, które znajdziemy w art. 9d ust.
7 ustawy PE. Zgodnie z nim, przepisów dotyczących rozdziału innych rodzajów
działalności od sektora dystrybucji nie stosuje się do przedsiębiorstw zintegrowanych
pionowo, które obsługują:
1) mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa,
2) system dystrybucyjny elektroenergetyczny o rocznym zużyciu energii
elektrycznej nieprzekraczającym 3 TWh w 1996 r., w którym mniej niż 5%
rocznego zużycia energii elektrycznej pochodziło z innych połączonych z nim
systemów elektroenergetycznych,
3) mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego
gazowego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż paliw
gazowych przez to przedsiębiorstwo w ciągu roku nie przekracza 150 mln m 3,
4) mniej niż sto tysięcy odbiorców przyłączonych do systemu dystrybucyjnego
gazowego wchodzącego w skład tego przedsiębiorstwa, jeżeli sprzedaż przez
to przedsiębiorstwo dotyczy paliw gazowych innych niż gaz ziemny
wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny,
dostarczanych siecią gazową.
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Zważywszy na zakładaną skalę przedsięwzięć realizowanych w ramach klastrów
energii, założenie, iż dla omawianej sytuacji znajdzie zastosowanie przywołane
zwolnienie jest jak najbardziej zasadne, co z kolei pozwoli uprościć strukturę
organizacyjną podmiotów tworzących klaster energii, w tym jego koordynatora.
Teoretycznie jest możliwa sytuacja, w której OSD działający w porozumieniu
klastrowym nie jest właścicielem infrastruktury dystrybucyjnej, a jedynie korzysta z niej
na podstawie umowy z jej właścicielem. Oczywiście, by sytuacja taka mogła
zaistnieć w praktyce, należy w sposób jednoznaczny określić zasady, na jakich
obliczane będzie wynagrodzenie za udostępnienie do korzystania z infrastruktury
dystrybucyjnej. Samo udostępnienie infrastruktury w formie sprzedaży lub dzierżawy,
bez obsługi tejże sieci, wymaga ustalenia wartości rynkowej danej sieci
dystrybucyjnej. Jest to zadanie niezwykle trudne, albowiem wartość danej sieci
zależeć będzie od wielu czynników.
Mimo wszystko dużo bardziej powszechnym scenariuszem wydaje się sytuacja,
w której funkcję OSD pełnił będzie właściciel całej infrastruktury. Nie istnieje bowiem
uzasadnienie, przejmowania od istniejącego OSD jego sieci, tylko po to by dźwigać
obowiązki ciążące na operatorze sieci dystrybucyjnej.
Jeden z ważniejszych i zarazem bardziej problematycznych, w kontekście lokalnych
klastrów energii, obowiązków przedsiębiorstw pełniących funkcję OSD został
sformułowany w art. 7 ustawy prawo energetyczne.
Zgodnie z tym przepisem na przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się
dystrybucją paliw gazowych lub energii ciąży obowiązek zawarcia umowy
o przyłączenie się do sieci z podmiotami ubiegającymi się o to przyłączenie,
zapewniając jednocześnie pierwszeństwo dla odnawialnych źródeł energii. Jeżeli
OSD odmówi przyłączenia do sieci podmiotu, który się o to ubiega, obowiązany jest
bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Prezesa URE i zainteresowany podmiot
podając zarazem przyczyny odmowy.
Ponadto na operatorze sieci dystrybucyjnej spoczywają także choćby takie zadania
jak:





zapewnienie realizacji i finansowania budowy lub rozbudowy sieci, w tym
w celu przyłączania nowych odbiorców,
budowa i rozbudowa odcinków sieci służących do przyłączania nowych
instalacji,
sporządzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej,
opracowywanie i udostępnianie odbiorcom ich standardowych profili zużycia.

Działalność OSD jest złożona i przy większej skali działalności wymaga sporego
potencjału rzeczowo-finansowego do prawidłowego spełniania swojej funkcji.
Klastry działające w oparciu o dużą liczbę drobnych odbiorców powinny raczej
bazować na współpracy z istniejącym OSD i to z kilku względów. Po pierwsze
budowa własnej, rozbudowanej infrastruktury dystrybucyjnej, której zadaniem jest
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niezawodne dostarczanie energii lub jej nośników do odbiorców końcowych, może
okazać się przedsięwzięciem niezwykle kosztownym, nie wspominając o czasie
trwania wszelkich niezbędnych procedur formalno-prawnych.
Budowa własnej sieci dystrybucyjnej może okazać się uzasadniona przy klastrach
o bardziej skupionym charakterze i większym odbiorze jednostkowym. Siecią
dystrybucyjną w rozumieniu prawa może być bowiem nawet jedna linia o ile spełnia
ona przesłanki zawarte w definicji legalnej sieci dystrybucyjnej.
W takim wypadku sugeruje się skorzystanie z istniejących już przepisów prawa,
a mianowicie z art. 38b ustawy o OZE, który opisuje zasady dotyczące zamkniętego
systemu dystrybucyjnego. W aktualnym kształcie zamknięty system dystrybucyjny
dedykowany został jedynie instytucji spółdzielni energetycznej, ratio legis takiego
rozwiązania nie jest jednak do końca jasne. W związku z powyższym sugeruje się
uregulowanie sytuacji, w której operatorem sieci dystrybucyjnej na zasadach
przewidzianych w art. 38b ustawy o OZE jest koordynator klastra lub jeden z jego
uczestników pełniący w ramach klastra rolę operatora zamkniętego systemu
dystrybucyjnego.

4.2.4. Zasady kształtowania taryf dystrybucyjnych
Pojęcie taryf zdefiniowane zostało w art. 3 ust. 17 ustawy prawo energetyczne jako:
„zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez
przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych
w nim odbiorców w trybie określonym ustawą”
Taryfy co do zasady zabezpieczają interesy odbiorców przed zbyt wysokim
poziomem cen za dostawę mediów energetycznych, uwzględniając zarazem
konieczność pokrycia uzasadnionych kosztów przedsiębiorstw energetycznych.
Taryfy sporządzają określone w ustawie przedsiębiorstwa energetyczne
i przedstawiają do zatwierdzenia Prezesowi URE. Co do zasady obowiązek
taryfikacyjny spoczywa na wszystkich przedsiębiorstwach działających w obszarze
wytwarzania, obrotu, przesyłu i dystrybucji energii lub paliw gazowych.
Na mocy art. 49 ust. 1 ustawy prawo energetyczne Prezes URE może jednak zwolnić
przedsiębiorstwo energetyczne, jeżeli uzna, iż działa ono w warunkach konkurencji.
Wartym zauważenia jest fakt, że Prezes URE korzystał z instrumentu określonego w art.
49 ust. 1 ustawy prawo energetyczne już wielokrotnie wyłączając w ten sposób
z obowiązku przedkładania taryf zarówno wśród konkretnych przedsiębiorstw jak
i całych grup zajmujących się danym rodzajem działalności. Wyłączenie
z obowiązku taryfowego na mocy art. 49 ust. 1 ustawy prawo energetyczne jest
zatem alternatywą dla stosowania wobec klastrów art. 38b ustawy o OZE.

Usługa dystrybucji energii elektrycznej
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Aktualnie przyjęte sposoby kalkulacji taryf na dystrybucję energii elektrycznej,
zwłaszcza w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energię elektryczną, nie
uwzględnia
się
sytuacji
tworzenia
lokalnych,
samowystarczalnych
i samobilansujących się obszarów energetycznych. Zakładając bardziej realny
scenariusz, w którym obszary te nie będą w zupełności, a jedynie w znacznym
stopniu samowystarczalne i samobilansujące, wciąż wymaga to interwencji na
poziomie sposobu kalkulacji taryf.
W związku z powyższym, wydanie rekomendacji w zakresie całkowicie nowego
sposobu rozliczania obsługi dystrybucyjnej w ramach klastra energii, dla lepszego
zrozumienia i uzasadnienia, powinno być zestawione z aktualnym sposobem
obliczania taryfy dystrybucyjnej.
Kluczowymi aktami prawnymi, precyzującymi sposób kształtowania i obliczania
taryfy dla poszczególnych rodzajów działalności są:



Rozporządzenie Ministra Gospodarki sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Zgodnie §14 ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,
stawki opłat dystrybucyjnych kalkuluje się z uwzględnieniem podziału na stawki
wynikające z:


Dystrybucji energii elektrycznej – jest to stawka dwuskładnikowa, zwana
stawkami sieciowymi podzielonymi na składniki;
 stały - obliczany na jednostkę mocy umownej (w przypadku odbiorców
z taryfy G obliczany jest on w odniesieniu do układu pomiaroworozliczeniowego),
 zmienny - obliczany na jednostkę energii elektrycznej pobieranej z sieci
w miejscu jej dostarczenia. w praktyce składnik zmienny stawki
sieciowej posiada największy udział w ogólnej strukturze kosztów
dystrybucji energii. Kalkulowany jest on na podstawie planowanych
i uzasadnionych kosztów wynikających z:
o zakupu energii elektrycznej w ilości niezbędnej do pokrycia
różnicy między ilością energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
danego poziomu napięć, a ilością energii pobranej z tej sieci
przez odbiorców. Jest to więc rekompensata dla OSD z tytułu
strat wynikających z wielokrotnego transformowania napięć,
transportu energii sieciami dystrybucyjnymi oraz przypadków
nielegalnego poboru energii,
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o

o

zmiennych za przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej
sieciami innych poziomów napięć i sieciami należącymi do
innych przedsiębiorstw energetycznych,
pozostałych
opłat
za
dystrybucję
energii
w części
nieuwzględnionej w składniku stałym.

Stawki te kalkulowane są z uwzględnieniem podziału sieci na poziomy napięć
znamionowych tj. (wysokie, średnie i niskie)




Korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego – stawka ta
obliczana jest jako stawka jakościowa jednoskładnikowa wynikająca
z kosztów zakupu usług przesyłania energii elektrycznej od OSP.
Odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej
kontroli – jest to stawka jednoskładnikowa zwana opłatą abonamentową.

Wszystkie powyższe stawki kalkulowane są przy uwzględnieniu kosztów
uzasadnionych OSD oraz uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego
w wykonywaną działalność.
Poniżej przedstawiony zostanie szczegółowy sposób obliczania poszczególnych
składników stawki sieciowej:
Składnik stały stawki sieciowej oznaczony symbolem „SSVn”, oblicza się według wzoru:
a) Dla odbiorców przyłączonych do sieci danego poziomu napięć znamionowych,
zaliczonych do danej grupy taryfowej [w zł/MW lub zł/kW]:
𝑆𝑆𝑉𝑛 =

𝐾𝑆𝑉𝑛
𝑃𝑉𝑛

gdzie:
SSVn – składnik stały stawki sieciowej,
KSVn – suma planowanych do poniesienia, w każdym roku okresu regulacji, kosztów
stałych, pokrywanych przez odbiorców zaliczanych do danej grupy taryfowej,
PVn – wartość mocy umownej - określoną jako sumę mocy umownej planowanej do
pobrania z sieci, w każdym roku okresu regulacji, przez odbiorców zaliczonych do
danej
grupy
taryfowej,
w tym
operatorów
systemów
dystrybucyjnych
elektroenergetycznych,
przedsiębiorstwa
energetyczne
świadczące
usługi
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej niebędące operatorami oraz
przedsiębiorstwa energetyczne świadczące usługi kompleksowe;
b) dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym [w zł/miesiąc]:
𝑆𝑆𝑉𝑛 =

𝐾𝑆𝑉𝑛
ƞ𝐺

gdzie:
SSVn – składnik stały stawki sieciowej,
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KSVn – sumę planowanych do poniesienia, w każdym roku okresu regulacji, kosztów
stałych, o których mowa w ust. 1, pokrywanych przez odbiorców zaliczanych do
danej grupy taryfowej,
nG – liczbę układów pomiarowo-rozliczeniowych w gospodarstwach domowych.
Składnik zmienny stawki sieciowej oznaczony symbolem „SZVn” [w zł/MWh lub
zł/kWh], oblicza się według wzoru:
𝑆𝑍𝑉𝑛 =

𝐾𝑍𝑉𝑛
𝐸𝑉𝑛

gdzie:
SzVn – składnik zmienny stawki sieciowej,
KZVn – suma planowanych do poniesienia, w każdym roku okresu regulacji, kosztów
zmiennych, przenoszonych na odbiorców zaliczonych do danej grupy taryfowej,
EVn – suma energii elektrycznej planowanej do pobrania, w każdym roku okresu
regulacji, przez odbiorców przyłączonych do sieci danego poziomu napięć
znamionowych Vn, zaliczonych do danej grupy taryfowej [w MWh lub kWh].
Jak wynika z powyższych zasad kalkulacji taryf dla dystrybucji energii elektrycznej,
niemal całość kosztów funkcjonowania operatorów sieci dystrybucyjnych
przerzucona została na odbiorców końcowych, którzy zmuszeni zostali do
utrzymywania całości systemu dystrybucyjnego oraz znacznej części krajowego
systemu przesyłowego.
Klastry energii mają za pomocą lokalnych jednostek wytwórczych zaspokajać
potrzeby energetyczne odbiorców na stosunkowo niewielkim obszarze przy możliwie
najlepszym dopasowaniu podaży z produkowanej energii do popytu wśród
odbiorców wchodzących w skład klastra energii. Aby umożliwić klastrowi wykonanie
wspomnianych zasad, należy zaprojektować taką metodę rozliczeń, która uwzględni
lokalny charakter łańcucha dostaw energii w ramach klastra, przy zabezpieczeniu
kosztów uzasadnionych OSD.
Podział stawki za usługę dystrybucji energii elektrycznej na stawkę stałą i zmienną
ma charakter pewnej konwencji, w rzeczywistości koszty mające realny wpływ na
wysokość poszczególnych stawek mają charakter stały i w marginalnym stopniu
zależą od ilości dystrybuowanej energii. Koszty OSD, którego sieci obciążone są
mocą znamionową nie różniłyby się zatem znacząco od kosztów OSD, który
wykorzystuje jedynie kilkanaście procent potencjału swojej infrastruktury. Stąd też,
podążając za argumentacją szerzej omówioną w podrozdziale 2.3.2, możliwe jest
pokrycie kosztów usługi dystrybucji na lokalnym rynku, poprzez zastąpienie stawek
stałych i zmiennych, jednolitą stawką stałą, zależną od mocy przyłączeniowej, która
odzwierciedla zarazem realne koszty usługi dystrybucji świadczonej na niewielkim
obszarze.
Usługa dystrybucji energii ma spełniać zasadniczo dwa podstawowe cele:


Umożliwić odbiorcom pobieranie energii z systemu elektroenergetycznego,
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Umożliwić sprzedawcom dostarczenie energii elektrycznej do odbiorców.

Zważywszy na fakt, czerpania korzyści z usługi dystrybucyjnej zarówno ze strony
popytowej, jak i podażowej (członków porozumienia klastrowego), w przypadku
klastrów energii postuluje się więc podział kosztów związanych z usługą dystrybucji
pomiędzy obie te grupy, w stosunku odpowiadającym ich realnemu udziałowi
w eksploatacji infrastruktury dystrybucyjnej.
W celu ujednolicenia zasad rozliczeniowych za usługę dystrybucji na rynku lokalnym
należy wprowadzić dodatkową taryfę dystrybucyjną dla członków klastra energii
(taryfa „K”) oraz uściślić zasady jej obliczania, wprowadzając odpowiednie zmiany
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, według
niżej przedstawionych propozycji.
Koordynator klastra ponosi na rzecz OSD comiesięczne opłaty dystrybucyjne,
z uwzględnieniem podziału opłaty na składnik stały i zmienny.
Składnik stały, obliczany jest w odniesieniu do konkretnej jednostki wytwórczej,
przyłączonej w ramach klastra do linii SN, według wzoru:
𝑆𝑠𝑘 = 𝐾𝑢𝑙 ∙

𝑃𝑧
12 ∙ ∑ 𝑃𝑡

gdzie:
Ssk – stały składnik opłaty dystrybucyjnej liczony dla energii wyprodukowanej
w konkretnym źródle klastrowym,
Kul - roczne koszty utrzymania linii (napraw, konserwacji, przeglądów) do której
przyłączone jest dane źródło,
Pz – moc znamionowa przyłączonego źródła [MW],
Pt – łączna moc stacji transformatorowych SN/nn przyłączonych do danej linii.
W przypadku odbiorców energii wyprodukowanej w ramach klastra, przewiduje się
jednoskładnikową stawkę stałą (Ojp) obliczaną według wzoru:
𝑂𝑗𝑝 =

𝐾𝑈𝑆
[𝑧ł/𝑘𝑊]
12 ∙ ∑ 𝑃𝑝𝑜

gdzie:
KUS – roczne koszty utrzymania sieci danego poziomu napięcia wraz z przynależnymi
transformatorami i aparaturą łączeniową,
ΣPpo – suma mocy przyłączeniowych wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci
danego poziomu napięcia.
Odbiorca ponosi opłatę za usługę dystrybucji (Op) w cyklach miesięcznych wg
zależności:
𝑂𝑝 = 𝑂𝑗𝑝 ∙ 𝑃𝑝 [𝑧ł]
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gdzie:
Pp – moc przyłączeniową danego odbiorcy [kW].
Ponadto odbiorca klastrowy ponosić będzie opłatę abonamentową, za utrzymanie
układu pomiarowo-rozliczeniowego, liczoną zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Odbiorca obciążony zostanie także dodatkowo stawką opłaty przejściowej na
dotychczasowych zasadach, nie będzie natomiast ponosił opłaty OZE oraz opłaty
jakościowej.
Naliczanie opłaty OZE byłoby podwójnym obciążeniem nałożonym na odbiorców
zagregowanych w jego strukturze klastra, albowiem sama istota jego
funkcjonowania stymuluje rozwój energetyki rozproszonej opartej przede wszystkim
o OZE. Bilansowanie energii w ramach klastra wraz ze stworzeniem i wykorzystaniem
zdolności magazynowych (np. zlewnie przy MEW, baterie itp.) do celów regulacji
i zarządzania stroną popytową oraz skoordynowane wytwarzanie w oparciu
o generację rozproszoną przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa dostaw energii
i jakości energii – stąd w pełni uprawniona eliminacja składnika stałego z katalogu
opłat.
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż nowy sposób kalkulacji dla taryfy klastrowej nie
powinien w żaden sposób przełożyć się na organizację sektora dystrybucji poza
klastrem. W ramach jednego obszaru poszczególni odbiorcy mogą rozliczać się za
usługę dystrybucji w sposób dotychczasowy lub w sposób dedykowany klastrom,
w zależności od tego czy kupują energię w ramach klastra czy poza nim.
Mechanizmami zachęcającymi klaster energii do jego samobilansowania są:
Konieczność zakupu dodatkowej energii dla klastra lub jej sprzedaż na rynku
bilansującym,
 Zwolnienie z obowiązku umarzania świadectw pochodzenia ograniczone tylko
do energii elektrycznej pochodzącej z klastra.
Gdyby powyższe mechanizmy okazały się nie stymulować samobilansowania
klastrów w sposób dostateczny, należy rozważyć wdrożenie dla koordynatora klastra
dodatkowego (poza składnikiem stałym opartym o kryterium mocy), zmiennego
składnika opłat wnoszonego na rzecz OSD.


Składnik zmienny taryfy K dla koordynatora klastra naliczany byłby za każdą
jednostkę energii stanowiącą różnicę pomiędzy energią wyprodukowaną w ramach
klastra, a skonsumowaną w ramach klastra lub pomiędzy energią skonsumowaną,
a wyprodukowaną i rozliczany byłby w cyklach miesięcznych. Opłata zamienna nie
powinna jednak obciążać odbiorców końcowych, albowiem to w kompetencjach
koordynatora leży odpowiednia koordynacja strony podażowej i popytowej. Ciężko
zatem obarczać odbiorcę odpowiedzialnością za niewłaściwe działania
koordynatora. Ponadto odbiorca nie jest świadom czy energia.
Zmienny składnik opłaty dystrybucyjnej dla koordynatora klastra naliczany byłby
tylko w wymiarze, w jakim klaster nie bilansuje się samodzielnie w cyklu miesięcznym.
Naliczanie odbywałoby się w dwie strony tj. proporcjonalnie do ilości energii, która
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nie została wytworzona lub skonsumowana w ramach klastra energii. Stawka lub
stawki zmienne powinny zawierać w sobie zarówno koszty dystrybucji (stawka
sieciowa) jak i koszty utrzymania jakości i niezawodności dostaw (stawka
jakościowa).
Działalność związana ze świadczeniem w ramach klastra energii usług w zakresie
dystrybucji, o ile dysponentem sieci dystrybucyjnej jest członek klastra, powinna
zostać objęta regulacjami o zamkniętym systemie dystrybucyjnym zawartymi w art.
38b ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Usługa dystrybucji paliw gazowych
Podobnie jak w przypadku energii elektrycznej, stawki dystrybucyjne dzielą się na
zmienną (zależną od ilości zużytego paliwa) i stałą (niezależną od ilości zużytego
paliwa), a ich wysokość zależy od tzw. kosztów uzasadnionych przedsiębiorstwa
zajmującego się dystrybucją paliw gazowych.
W myśl §19 ust. 3 i 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi
stawki opłaty stałej kalkuluje się, na jednostkę mocy umownej lub na układ
pomiarowy, w oparciu o stałe koszty ponoszone w związku z:
Wykonywaną działalnością w zakresie dystrybucji paliw gazowych,
Regazyfikacją skroplonego gazu (LNG) we własnych instalacjach,
Zakupu usług przesyłania lub zakupu usług dystrybucji od innego
przedsiębiorstwa.
W przypadku kalkulacji składnika zmiennego, katalog czynników mających wpływ
na wysokość stawki jest identyczna jak w przypadku opłaty stałej z tym, że
uwzględnia one uzasadnione koszty zmienne przedsiębiorstwa oraz te koszty stałe,
które z jakichś względów nie zostały wliczone do stawki stałej.




Także w przypadku paliw gazowych proponuje się zmianę sposobu kalkulacji stawek
celu zapewnienia odzwierciedlenia lokalnego łańcucha dostaw paliw gazowych
produkowanych i zużywanych w ramach klastra co w konsekwencji powinno
poprawić konkurencyjność rozproszonych źródeł klastrowych.
Zważywszy na ograniczony obszar działania oraz konsumpcję wytworzonego paliwa
na obszarze nie przekraczającym granic jednego powiatu proponuje się ustalenie
odrębnego sposobu obliczania składnika zmiennego dla odbiorców, którzy będą
kupować gaz w ramach klastra.
W takim wypadku proponuje nie uwzględniać przy kalkulacji składnika zmiennego
kosztów poniesionych w związku z regazyfikacją skroplonego gazu we własnych
instalacjach oraz zakupu usług przesyłania lub dystrybucji od innego
przedsiębiorstwa. Koszty te nie zostaną bowiem realnie poniesione w przypadku
odbiorców, którzy konsumują paliwo gazowe w całości wyprodukowane w lokalnej
instalacji. W konsekwencji odbiorcy byliby zmuszani do płacenia za usługę, której nie
otrzymali (przesyłanie, regazyfikacja).
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Oczywiście należy uwzględnić sytuację, w której ilość gazu wyprodukowanego
i wtłoczonego do sieci w ramach klastra jest różna od ilości gazu skonsumowanego
przez klientów klastra. W takim przypadku, koordynator klastra zmuszony będzie do
poniesienia opłaty zmiennej liczonej z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych
czynników, w wymiarze w jakim nie zbilansował on zapotrzebowania na dostarczane
przez niego paliwa gazowe.

4.2.5. Uwarunkowania regulacyjne w zakresie ciepłownictwa
Wytwarzanie oraz dystrybucja energii cieplnej ze względu na swoją charakterystykę
wymusza jej konsumpcję na rynku lokalnym. Co za tym idzie, obowiązujące w tym
zakresie Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło już w tym
momencie odzwierciedla specyfikę rynku lokalnego.
Każde źródło energii cieplnej może przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej na
ogólnych regułach wynikających z zasady TPA. OZE mają jednak w tym względzie
pierwszeństwo.
Ponadto ustawodawca w art. 116 ustawy o OZE wprowadza obowiązek zakupu
ciepła wyprodukowanego z OZE. Szczegółowe zasady zakupu energii cieplnej z OZE
mają zostać określone w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 116 ust. 3
ustawy o OZE. Na dzień dzisiejszy na stronie Rządowego Centrum Legislacji dostępny
jest projekt rozporządzenia z dnia 11 października 2016 r. w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł
energii oraz warunków przyłączenia instalacji do sieci.
W myśl wspomnianego dokumentu, wytwórca energii cieplnej w OZE otrzyma
wsparcie o charakterze niemajątkowym takie jak:






pierwszeństwo w ubieganiu się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, nawet
kosztem konieczności budowy i rozbudowy sieci ciepłowniczej na potrzeby
przyłączenia (§3 ust. 1 i 2),
obowiązek i pierwszeństwo zakupu ciepła z OZE przez przedsiębiorstwo
zajmujące się obrotem lub wytwarzaniem i sprzedażą ciepła odbiorcom
końcowym (§7 ust.1 i 2),
możliwość przyłączenia źródła wytwórczego do powrotu sieci ciepłowniczej
(§3 ust. 4).

Pomimo tworzenia dobrych warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii
cieplnej zauważyć należy, że opisywany projekt rozporządzenia stymuluje rozwój
wszystkich źródeł odnawialnych wytwarzających ciepło, bez względu na ich
przynależność do klastra, wyczerpując zarazem katalog dostępnych instrumentów
wsparcia dla wytwarzania ciepła w OZE.
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4.2.6. Uwarunkowania regulacyjne dla gazownictwa w tym
biometanu
Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi
gospodarczej w zakresie gazownictwa są:





prowadzenie

działalności

ustawa PE,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu
obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu
rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego.

Działalność w zakresie wykorzystania paliw gazowych wstępnie zidentyfikowano jako
potencjalny obszar do rozwoju klastrów energii. Wszelkie zaproponowane modele
biznesowe klastrów oparte są w dużej mierze o działalność wytwórczą o charakterze
lokalnym, która następnie może być wspierana poprzez działalność w zakresie
dystrybucji oraz obrotu.
Nie inaczej jest w przypadku klastrów energii. z tego względu już na wstępie możemy
wykluczyć możliwości budowania klastrów energii w oparciu o gaz ziemny, albowiem
możliwości wydobywcze gazu ziemnego w Polsce oraz ogólna skala działalności
w tym zakresie, nie dają obiecujących perspektyw dla rozwoju modelu
rozproszonego wydobycia tego paliwa9.
Alternatywą dla gazu ziemnego w warunkach polskich jest rozproszone wytwarzanie
biogazu rolniczego oraz biogazu wtłaczanego następnie do dystrybucyjnego
systemu gazowego w celu jego lokalnej konsumpcji.
Z przeprowadzonych badań10 wynika, że zarówno biogaz, jak i biogaz rolniczy sam
w sobie nie spełnia parametrów jakościowych wynikających z wymogów
określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego
zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu
rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej oraz Rozporządzenie
Ministra Gospodarki. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
gazowego.
Wymogi jakie stawiane są dla właściwości chemicznych biogazu lub biogazu
rolniczego wtłaczanego do sieci gazowej, wynikają z potencjalnie negatywnych
skutków jakie nieuzdatniony biogaz może wywołać w stosunku do infrastruktury
sieciowej (korozja, biokorozja, niszczenie innych elementów) oraz samych odbiorców
(toksyczność, rakotwórczość, zmiana parametrów spalania).11
9

T.Kubacka - Seria wydawnicza „Biblioteka Regulatora”, Jaki model rynku energii?
J.Holewa, E.Kukulska-Zając, M. Pęgielska, Instytut Nafty i Gazu, Analiza możliwości wprowadzania
biogazu do sieci przesyłowej.
11 WG-biogas-06-18 Final Recommendation. Injection of Gases from Non-Conventional Sources into Gas
Networks. Marcogaz, 2006.
10
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Pomimo braku jednolitych regulacji na poziomie wspólnotowym, dopuszczalne
wartości chemiczne dla biogazu lub biogazu rolniczego wtłaczanego do sieci,
skalkulowane zostały w większości państw członkowskich na podobnym poziomie.
Biorąc powyższe pod uwagę, nawet zmiana w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących
wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej
oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego dotycząca wymaganych parametrów biogazu
lub biogazu rolniczego wtłaczanego do sieci nie spowoduje wyłączenia
konieczności stosowania instalacji uzdatniania biogazu lub biogazu rolniczego.
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że polskie wymogi względem właściwości
chemicznych biogazu i biogazu rolniczego zatłaczanego do sieci gazowej są i tak
stosunkowo liberalne względem innych państw, w których wtłaczanie biogazu do
sieci jest szeroko praktykowane12.
Z kolei instalacje niezbędne do uzdatniania biogazu wymagają na tyle wysokich
nakładów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych, że wtłaczanie tego rodzaju paliwa
do sieci dystrybucyjnej gazowej z reguły będzie nieuzasadnione ekonomicznie,
zarówno dla odbiorców jak i samego wytwórcy.
Ustawodawca w art. 48 ustawy o OZE zapewnił wytwórcom biogazu rolniczego
wprowadzonego do sieci dystrybucyjnej gazowej możliwość ubiegania się
o świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego tzw. brązowy certyfikat. W praktyce
jednak rynek praw majątkowych wynikających z brązowych certyfikatów, nie
funkcjonuje, albowiem od początku ich istnienia nie odnotowano żadnej transakcji
z udziałem instrumentu PMBG (świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego)13.
Do wydania rekomendacji dla zmian prawnych umożliwiających rozwój klastrów
energii opartych na biometanie użytecznym mogą okazać się przykłady rozwiązań
zastosowanych w innych państwach, chociażby takich jak Niemcy, które znajdują
się w czołówce państw promujących zatłaczanie biogazu do sieci.
W Niemczech obowiązkiem dostosowania parametrów biogazu do określonych tam
norm, obarczony jest operator gazowego systemu dystrybucyjnego, który we
własnym zakresie uszlachetnia i spręża wytworzony biogaz14.
Z kolei w Danii oraz Szwecji biogaz wtłaczany jest do odrębnej sieci służącej jedynie
do transportu biogazu, co wynika z dosyć surowych wymogów w zakresie
charakterystyki chemicznej biogazu. Jest to rozwiązanie o tyle użyteczne, iż
transportowany w ten sposób biogaz może zostać zamieniony w energię elektryczną
i cieplną już w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorcy. Pytanie o efektywność finansową
12

M.Wiśniecka, J.Cholewa-Rataj, E. Kukulska-Zając - Analiza możliwości wprowadzenia biogazu do sieci
gazu ziemnego.
13 Raporty miesięczne TGE S.A.
14 Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung – GasNZV) vom
3. September 2010 (BGBl. i S. 1261)

168

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
takich rozwiązań pozostaje jednak otwarte i wymaga przeprowadzenia
pogłębionych oraz zindywidualizowanych analiz, na które nie przewidziano miejsca
w niniejszym opracowaniu.
Być może zmiana Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego poprzez ukształtowanie obowiązków
operatora gazowego systemu dystrybucyjnego w sposób analogiczny do
przytoczonych powyżej rozwiązań niemieckich oraz wdrożenie instytucji operatora
lokalnej sieci dystrybucyjnej biogazowej jest rozwiązaniem pozwalającym na
budowanie w przyszłości klastrów energii opartych o biometan.
Warto rozważyć także możliwość skierowania środków finansowych w formie
pomocy publicznej o charakterze inwestycyjnym na rozwój instalacji do uzdatniania
biogazu i biogazu rolniczego.
Powyżej zaproponowana zmiana wymaga jednak konsultacji z operatorami
gazowych systemów dystrybucyjnych oraz branżą biogazową i przeprowadzenia
w porozumieniu z nimi pogłębionych analiz technicznych i ekonomicznych.
W związku z powyższym zaproponowana rekomendacja, w kontekście aktualnego
stadium rozwoju rynku biometanu, stanowić ma jedynie przyczynek do dalszych
analiz i dyskusji

4.2.7. Analiza wpływu ustawy o efektywności energetycznej
na koncepcję klastrów energii
Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących
zasobów energetycznych, w związku ze wzrastającym zapotrzebowaniem na
energię, odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu polityki energetycznej nie tylko
na poziomie krajowym, ale również na poziomie całej Unii Europejskiej. Efektem tego
jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października
2012
w sprawie
efektywności
energetycznej,
która
została
następnie
implementowana do polskiego systemu prawa w drodze ustawy o EE, wdrażającej
system wsparcia dla działań proefektywnościowych (tzw. system białych
certyfikatów).
Jednym z kluczowych założeń wspomnianej ustawy jest określenie zadań jednostek
sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej.
Jednostki sektora publicznego mają stosować co najmniej jeden ze środków
poprawy efektywności energetycznej, do których zaliczono:




realizację i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności
energetycznej,
nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się
niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
wymianę lub modernizację eksploatowanego urządzenia, instalacji lub
pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, charakteryzujących się niskim
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji,
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realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy
o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego (EMAS), potwierdzone
uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić można, że klastry energii mogą pozytywnie
oddziaływać na wykonywanie określonych zadań wywierając pośredni wpływ
choćby na modernizację floty publicznych środków transportu.
System wsparcia w postaci tzw. białych certyfikatów może więc być impulsem do
poprawy efektywności energetycznej, ale jednocześnie ciężko przypisać mu rolę
bezpośrednio powiązaną z działalnością w ramach klastrów energii.
Wobec tego ustawa o EE zdecydowanie nie jest aktem prawa mającym
bezpośredni i znaczący wpływ na rozwój klastrów energii. W związku z czym nie
zostały w tym przypadku zidentyfikowane obszary wymagające interwencji
legislacyjnej.

4.3.
Analiza wpływu
działalność klastra

systemów

wsparcia

na

4.3.1. Wpływ systemu świadectw pochodzenia na działalność
klastra
Na wstępie zauważyć należy, iż system wsparcia w formie świadectw pochodzenia
dotyczy nie tylko wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, ale także innych
rodzajów
działalności,
jak
chociażby
wytwarzania
energii
elektrycznej
w wysokosprawnej kogeneracji. Ogólne założenia tych konstrukcji są jednak
podobne, niezależnie od dziedziny aktywności będącej przedmiotem takiej
certyfikacji.
Możliwość ubiegania się przez członków klastra o dodatkową pomoc operacyjną
przyznawaną w formie świadectwa pochodzenia może mieć jedynie pozytywny
wpływ na sytuację ekonomiczną członków klastra, a przez to także na perspektywy
jego rozwoju.
Należy jednak pamiętać, iż świadectwa pochodzenia wydawane przez Prezesa URE
uzyskują status praw majątkowych i podlegają obrotowi. W tej sytuacji może się
okazać, iż członek klastra, w tym przede wszystkim koordynator, będzie zobowiązany
do ich nabycia i przedstawienia Prezesowi URE do umorzenia.
Mając na uwadze, iż koordynator klastra energii w przypadku zastosowania regulacji
powszechnej zobowiązany będzie do umarzania odpowiedniej liczby praw
majątkowych w relacji do energii sprzedawanej swoim odbiorcom końcowym
(również będących członkami klastra), należy rozważyć zwolnienie koordynatora
klastra energii od obowiązku umarzania świadectw pochodzenia w stosunku do
energii wyprodukowanej i skonsumowanej w ramach klastra.
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4.3.2. Wpływ systemu aukcyjnego na działalność klastra
Energia produkowana w ramach klastra energii może pochodzić zarówno ze źródeł
odnawialnych, jak i nieodnawialnych. w praktyce jednak, energia ta będzie
produkowana głównie ze źródeł odnawialnych, dla których przewidziane zostało
wsparcie tak na poziomie inwestycyjnym, jak i operacyjnym.
Jednym z założeń klastrów energii jest szansa na uniezależnienie się OZE, w dłuższym
horyzoncie czasowym, od wsparcia na poziomie operacyjnym. Na ten moment
jednak produkcja energii ze źródeł odnawialnych powinna otrzymywać wsparcie
operacyjne, niezależnie od tego czy jest produkowana w ramach klastra czy poza
nim. Nie ma powodów do dyskryminacji wytwórców energii w ramach klastra,
względem wytwórców działających poza porozumieniem klastrowym. Dlatego
wszyscy wytwórcy energii z odnawialnych źródeł muszą mieć dostęp do wsparcia
produkcji w ramach systemu aukcyjnego na równych zasadach.
Nie rekomenduje się wyznaczania osobnych koszyków aukcyjnych dla klastrów
energii oraz określania dedykowanego dla nich poziomu ceny referencyjnej na
aukcji OZE. Byłoby to problematyczne o tyle, że czynnikiem determinującym koszt
wytworzenia energii z OZE, a co za tym idzie, także wysokość ceny referencyjnej, jest
technologia w jakiej energia zostanie wytworzona15, a nie przynależność do klastra
energii. Wyznaczenie zatem ceny referencyjnej tylko w oparciu o kryterium
przynależności do klastra, jest nie tylko trudne do przeprowadzenia, ale również
niezasadne. Zwłaszcza, że w ramach klastra mogą funkcjonować zarówno źródła
odnawialne, jak i nieodnawialne.
Wydzielenie koszyka aukcyjnego dla klastrów energii niesie ze sobą wniosek, iż
z jakiegoś powodu dana instalacja powinna konkurować na zasadach odrębnych
od instalacji tego samego typu nie wchodzących w skład klastra. Ciężko jest znaleźć
uzasadnienie dla takiego scenariusza. Ponadto powstaje problem dalszego
uczestnictwa w systemie aukcyjnym wytwórcy, który zdecydował się wystąpić
z klastra.
Nie ma wątpliwości, iż istotą klastra jest odpowiednio skoordynowana współpraca,
której skutkiem jest uzyskanie przez danego wytwórcę lepszych warunków
rynkowych, a nie wyższej pomocy publicznej o charakterze operacyjnym.
Zgodnie z zasadami systemu aukcyjnego, o którym mowa w ustawie o OZE, stawka
jaką uzyskuje wytwórca za 1 MWh wyprodukowanej energii jest sumą średniej ceny
energii elektrycznej z rynku konkurencyjnego oraz jednostkowej wartości pomocy
publicznej uzyskanej w ramach aukcji. Sprzedaż energii na rynku lokalnym pozwoli
uzyskać kwotę wyższą od ceny średnio rynkowej dając zarazem szansę
funkcjonowania w przyszłości już poza systemem wsparcia.

15

Uzasadnienie do projektu rozporządzenia z dn. 8 lipca 2016 w sprawie ceny referencyjnej energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 roku
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Przy założeniu, w którym nie funkcjonują osobne koszyki aukcyjne dla klastrów
uczestnictwo w systemie aukcyjnym zrzeszonych w porozumieniach klastrowych
wytwórców energii z OZE nie budzi zasadniczo żadnych problemów prawnych.
Sytuacja komplikuje
się, gdy
wytwórcy
przychodzi sprzedać energię
wyprodukowaną w swojej instalacji.
W przypadku instalacji o mocy zainstalowanej mniejszej niż 500 kW, wytwórca energii
obowiązany jest zawrzeć umowę sprzedaży energii ze sprzedawcą zobowiązanym
(art. 82 ust. 1 ustawy o OZE), który obowiązany jest kupić od niego energię w ilości
i po cenie określonej w ofercie aukcyjnej. Następnie sprzedawca zobowiązany,
w rozliczeniach z Zarządcą Rozliczeń S.A. pokrywa różnicę pomiędzy wartością
zakupionej od wytwórcy energii, a rzeczywistą wartością rynkową tej samej ilości
energii. Taka konstrukcja art. 82 ust.1 wyłącza możliwość zawarcia umowy sprzedaży
energii z innym podmiotem (w tym wypadku koordynatorem klastra) niż sprzedawca
zobowiązany.
Należy utrzymać zatem dotychczasowe zasady w zakresie obowiązku zawarcia
umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy sprzedawcą zobowiązanym,
a wytwórcą energii w źródle OZE. Obowiązek ten powinien jednak dotyczyć jedynie
sprzedawcy zobowiązanego, pozostawiając wytwórcy swobodę wyboru
kontrahenta, co koliduje z aktualnym kształtem art. 82 ust. 1 ustawy o OZE.
W każdym wypadku wytwórca energii z OZE powinien mieć możliwość dowolnego
wyboru podmiotu, z którym zawrze umowę sprzedaży energii, a także swobodę
w podejmowaniu decyzji w zakresie ceny po jakiej tę energię sprzeda. Otrzymana
przez niego pomoc publiczna nigdy nie powinna być jednak większa niż różnica
pomiędzy ceną zawartą w ofercie aukcyjnej, a wartością średnio rynkową tej
energii.
W przypadku wyboru przez wytwórcę energii z OZE o mocy mniejszej niż 500 kW
innego kontrahenta niż sprzedawca zobowiązany, podmiotem uprawnionym do
pokrycia ujemnego salda powstałego w wyniku transakcji będzie sam wytwórca, na
zasadach przewidzianych dla większych instalacji.
Pozostałe aspekty systemu aukcyjnego, w tym zwłaszcza dopuszczalne poziomy
pomocy publicznej nie wydają się kolidować z zaproponowanym modelem
funkcjonowania klastra opartego o energię elektryczną.

4.4.
Analiza
uwarunkowań
prawnych
udziału
jednostek samorządu terytorialnego w klastrach
energii
4.4.1. Analiza w zakresie ustawy o partnerstwie publicznoprywatnym
Partnerstwo publiczno-prywatne stanowi rodzaj współpracy pomiędzy podmiotami
publicznymi, realizującymi zadania o charakterze publicznym, a podmiotami prawa
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prywatnego, prowadzącymi działalność gospodarczą. Są to zadania inwestycyjnoeksploatacyjne, wykonywane w ramach umowy długoterminowej, które mają na
celu stworzenie niezbędnej infrastruktury rzeczowej, finansowej i organizacyjnej,
pozwalającej na świadczenie usług publicznych.
Niemniej w polskim prawodawstwie nie wskazano legalnej definicji partnerstwa
publiczno-prywatnego, która określałaby ten rodzaj współpracy w sposób
jednoznaczny, wyznaczając jego granice. Art. 1 ustawy PPP wskazuje zakres spraw
regulowanych tą ustawą oraz kategorie podmiotów, których ustawa dotyczy.
w rozumieniu ustawy, partnerstwem publiczno-prywatnym jest zatem wspólna
realizacja przedsięwzięcia o charakterze ciągłym i terminowym oparta na podziale
zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.
Podmiotem publicznym jest, zgodnie z cytowaną ustawą, określony podmiot
zobligowany do stosowania przepisów ustawy PPP. Takimi podmiotami są np.
jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 9 pkt. 2 ustawy o FP sektor finansów publicznych tworzą
m.in. JST oraz ich związki.
Do jednostek samorządu terytorialnego zalicza się gminy (ustawa o samorządzie
gminnym), powiaty (ustawa o samorządzie powiatowym) oraz województwa
(ustawa o samorządzie województwa). Komentowana ustawa wspomina także
o związkach gmin, powiatów i samorządów województwa. Należy jednak mieć na
uwadze, iż związki mogą tworzyć wyłącznie gminy oraz powiaty.
Na tym tle wskazać można kto sprawować będzie funkcję podmiotu prawa
prywatnego,
tj.
przedsiębiorcy
prowadzącego
działalność
gospodarczą
i osiągającego z tego tytułu zysk.
Reasumując jako współpracę na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego
należy rozumieć porozumienie pomiędzy podmiotem publicznym, a podmiotem
prawa prywatnego prowadzącym działalność gospodarczą i osiągającym z tego
tytułu zysk. Można by zatem domniemać, że w takim specyficznym przypadku
umowa klastra będzie zarazem umową o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Art. 14 ustawy PPP przewiduje, że w celu wykonania umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, partnerzy mogą zawiązać w celu jej wykonania spółkę
kapitałową, spółką komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną.
Jest to postanowienie co do zasady zbieżne z przedstawioną wcześniej koncepcją
koordynatora klastra, który mógłby w porozumieniu publiczno-prywatnym zostać
powołany na podstawie art.14 ustawy PPP. Forma prawna koordynatora musiałby
pozostawać jednak zbieżna zarówno z tymi zaproponowanymi w definicji
koordynatora klastra jak i z tymi, o których mowa w art. 14 ustawy PPP.
Po zastosowaniu obu przepisów, dostępną formą koordynatora klastra pozostałyby
spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo-akcyjna.
Ustawa PPP określa również sposób wyboru partnera prywatnego, uzależniając
przebieg procedury wyboru partnera od sposobu jego wynagradzania. Zgodnie
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z art. 4 ustawy PPP, jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego w przeważającej
części pochodzi z pożytków pochodzących z samego przedsięwzięcia, dokonując
wyboru stosujemy przepisy ustawy KoncRobBudU, w innych przypadkach należy
stosować przepisy ustawy PZP.
Pomijając problemy interpretacyjne art. 4 ustawy PPP, które podnoszone są przez
doktrynę, stwierdzić należy, że partner prywatny, biorąc pod uwagę istotę
funkcjonowania klastrów w ogóle (w tym także klastrów energii), wynagradzany
będzie poprzez prawo do czerpania pożytków ze wspólnego przedsięwzięcia, a nie
w drodze wynagrodzenia zapłaconego przez podmiot publiczny (w tym wypadku
JST). Wobec tego praktycznie w każdym przypadku, przy wyborze partnera
prywatnego, zastosowanie znajdą przepisy KoncRobBudU.
Omawiana procedura zamówienia nie jest, aż tak złożona jak procedura
przeprowadzona na podstawie ustawy PZP, jednakże wciąż wymaga się tu od
podmiotu publicznego przestrzegania standardów zapewniających równe
i niedyskryminacyjne traktowanie zainteresowanych podmiotów prywatnych,
przejrzystość oraz zasady uczciwej konkurencji.
Przedmiotowe postępowanie wszczynane jest przez publikację ogłoszenia dokonaną
na podstawie art. 10 ust. 1-5 KoncRobBudU z uwzględnieniem przepisów ustawy PPP.
Ogłoszenie publikowane jest w Biuletynie Zamówień Publicznych. Natomiast
w przypadku
przedsięwzięcia,
w ramach
którego,
zgodnie
z analizami
przeprowadzonymi przez podmiot publiczny, największą część dochodu partnera
prywatnego będą stanowiły pożytki płynące z prawa do korzystania z wytworzonych
lub eksploatowanych w ramach przedsięwzięcia składników majątkowych, podmiot
publiczny będzie zobowiązany przesłać stosowne ogłoszenie Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej16.
Termin składania wniosków określony w ogłoszeniu zależeć będzie od wartości
realizowanego przedsięwzięcia i wynosić będzie 21 lub 45 dni.
Po otrzymaniu od zainteresowanych podmiotów, które złożyły wnioski zgodnie
z określonymi w ogłoszeniu wymaganiami, podmiot publiczny zaprasza je do udziału
w negocjacjach, które dotyczyć mogą wszelkich aspektów wspólnie realizowanego
przedsięwzięcia. Po zakończeniu etapu negocjacji, podmiot publiczny zaprasza
podmioty prywatne do składania ofert. Podmiot publiczny zobowiązany jest
następnie do wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wytycznymi określonymi
w ogłoszeniu.
Reasumując, wymogi jakie stawiane są podmiotom publicznym w przypadku chęci
realizacji wspólnych przedsięwzięć z podmiotami prywatnymi są uniwersalne i nie
stawiają przedsięwzięć o charakterze klastrów energii w pozycji odmiennej od
wszelkich innych wspólnych działań inwestycyjnych. Wydaje się, że regulacje na
gruncie ustawy PPP są na tyle liberalne i elastyczne na ile pozwalają im na to
16

P.Bogdanowicz, P.Piotrowski, Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, CH Beck
wyd. 2014
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dyrektywy o zamówieniach publicznych tj. głównie Dyrektywa Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
Należy jednak liczyć się z tym, że obostrzenia stawiane podmiotom publicznym
mogą być przyczyną wyłączania w wielu przypadkach jednostek samorządu
terytorialnego z klastrów energii, czego oczywiście nie powinno się oceniać
w sposób negatywny.

4.4.2. Analiza w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych
Z funkcjonowaniem klastra energii nierozerwalnie wiąże się zagadnienie zawierania
odpłatnych umów cywilnoprawnych, których przedmiotem będzie realizacja
dostaw, usług czy też robót budowlanych. Uwzględnienia w zakresie procesu
udzielania takich zamówień wymaga kwestia styku klastra z procesem udzielania
zamówień publicznych w rozumieniu ustawy PZP. Sposób dokonywania zamówień na
poziomie inwestycji jak i zakupów wytworzonej w obrębie klastra energii może mieć
wiodące znaczenie dla decyzji o zawarciu umowy klastra. Sytuacja, w której idea
zawiązania klastra wiąże producenta i nabywcę leży u podstaw takiego
porozumienia. Wymaga zatem znalezienia rozwiązanie które umożliwi bezpieczne
funkcjonowanie takich relacji w poszanowaniu z obowiązującymi procedurami
dotyczącymi udzielania zamówień.

Obowiązek stosowania PZP. Zamawiający. Zamówienie publiczne
Ustawa PZP wiąże obowiązek jej stosowania z istnieniem podmiotu zobowiązanego
do jej stosowania oraz udzielaniem zamówienia publicznego. Zgodnie
z obowiązującym stanem prawnym zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, jak to
wynika z art. 2 pkt 13 ustawy PZP, jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej obowiązana do stosowania
ustawy. Wymaga podkreślenia, że stosowanie PZP jest związane z istnieniem takiego
ustawowego obowiązku. W szczególności ustawa nie przewiduje aktualnie
(wykreślony art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP) możliwości umownego zobowiązania
podmiotu niemającego statusu zamawiającego w rozumieniu PZP do stosowania
przepisów ustawy PZP przy udzielaniu zamówień.
Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy PZP zawiera
art. 3 tej ustawy. W szczególności podmiotami takimi (co jest istotne dla
funkcjonowania klastra) są podmioty wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP tj.
jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach
publicznych. Zgodnie z art. 9 pkt 2 ustawy o FP do tej kategorii podmiotów należą
m.in. JST oraz ich związki. W przypadku udzielenia zamówień przez tę grupę
zamawiających stosować oni winni przepisy ustawy PZP na zasadach ogólnych.
Z kolei uwzględniając możliwe przedmioty zamówień związanych z funkcjonowaniem
klastra, uwzględnienia wymaga także kwestia obowiązku stosowania ustawy PZP
w przypadku udzielania zamówień przez inne podmioty będące zamawiającymi,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, jeżeli zamówienie będzie udzielane
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w celu m.in. tworzenia sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług
związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, gazu lub
ciepła lub dostarczania energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub
kierowania takimi sieciami. W tym przypadku zamawiający ci będą, co do zasady,
zobowiązani do stosowania przepisów ustawy PZP w oparciu o przepisy sektorowe
zawarte w Dziale III Rozdziale 5 ustawy PZP. Podkreślenia wymaga, że zgodnie
z normą art. 132 ust. 1a. ustawy PZP przez dystrybucję należy rozumieć również
sprzedaż hurtową oraz detaliczną.
Ustawa PZP zawiera definicję zamówienia publicznego w art. 2 pkt 13, zgodnie
z którą pod tym pojęciem rozumie się umowy odpłatne zawierane między
zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane. Wskazać przy tym należy, że zamówieniem publicznym jest nie tylko
umowa przewidująca wynagrodzenie pieniężne zamawiającego, ale także
przypadek, gdy zarówno zamawiający jak i wykonawca otrzymują świadczenia
ekwiwalentne tj., gdy strony w zamian za swoje świadczenia uzyskują korzyść
majątkową (umowa barterowa). Nie jest istotne czy wynagrodzenie wykonawcy
pochodzi bezpośrednio od zamawiającego czy też, na podstawie umowy zawartej
z zamawiającym, otrzymuje on je od osób trzecich. Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że ustawa PZP reguluje jedynie kwestie związane z nabywaniem przez
zamawiającego określonych dostaw, usług czy też robót - nie stanowi zamówienia
publicznego przypadek zbywania.

Obszary styku klastra energii z zamówieniami publicznymi
Odnosząc stosowanie ustawy PZP do funkcjonowania klastra należy rozpatrywać
ewentualną konieczność stosowanie procedur zamówień publicznych na
następujących płaszczyznach:
1. Zawarcia umowy klastra energii,
2. Realizacji procesów inwestycyjnych związanych z produkcją/dystrybucją
energii,
3. Dokonywania zakupu energii wytworzonej w strukturze klastra.

Zawarcie umowy klastra energii, a obowiązek stosowania ustaw PZP
W zakresie pierwszego z procesów, który polega wg definicji zawartej w art. 2 pkt 15a
ustawy o OZE na zawarciu porozumienia cywilnoprawnego, uwzględniając jego
charakter, przedmiot i cel nie mamy do czynienia z udzieleniem zamówienia
publicznego w rozumieniu powołanych definicji ustawy PZP. Umowa klastra sama
w sobie nie zawiera niezbędnej cechy zamówienia publicznego jaką jest
odpłatność. W tej sytuacji uznać należy, że proces organizacji klastra i w jego
konsekwencji zawarcie umowy cywilnoprawnej nie wymaga stosowania przepisów
ustawy PZP, co znakomicie ułatwia sposób organizacji klastra i doboru jego
członków.

Realizacji procesów inwestycyjnych związanych z produkcją/ dystrybucją
energii a obowiązek stosowania ustawy PZP
176

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
W zakresie dotyczącym realizacji inwestycji związanych z produkcją i dystrybucją
energii konieczne jest ustalenie ewentualnego istnienia obowiązku stosowania
ustawy PZP w aspekcie podmiotowym w przypadku udzielania takich zamówień.
Umowa klastra przewiduje powołanie instytucji tzw. koordynatora klastra.
W przypadku modelu, w którym powołany koordynator klastra (podmiot samodzielny
np. spółka prawa handlowego) nie stanowi zamawiającego w rozumieniu
powołanych przepisów ustawy PZP, tzn. koordynator nie jest podmiotem, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, udzielenie przez niego zamówień będzie
dokonywane z pominięciem procedur ustawy PZP, bowiem będą to zamówienia
udzielane przez podmiot niezobowiązany do stosowania ustawy.
Analogicznie będzie w sytuacji realizacji inwestycji przez innych niż koordynator
członków klastra, którzy także nie mają statusu zamawiającego w rozumieniu ustawy
PZP. W takim przypadku tego rodzaju zamówienia będą dokonywane zasadniczo
z pominięciem procedur ustawy PZP.
Niemniej jednak zarówno koordynator niebędący zamawiającym w rozumieniu
ustawy PZP, jak i członek klastra niemający podmiotowo statusu zamawiającego
w rozumieniu ustawy PZP, będą mieli w pewnych sytuacjach obowiązek stosowania
procedur ustawy PZP, mianowicie w tych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy
PZP.
Zgodnie z tym przepisem ustawę PZP stosuje się także w przypadku udzielania
zamówień publicznych przez inne niż określone w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP
podmioty (przykładowo przedsiębiorców czy też spółki prawa handlowego) jeżeli
łącznie zachodzą następujące okoliczności:





ponad 50% wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3a,
wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 (aktualnie jest to dla robót
budowlanych kwota stanowiąca równowartość 5 225 000 euro, a dla usług
209 000 euro obliczana wg kursu wynoszącego obecnie 4,1749),
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej
lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy
szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków
szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez
administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi
(wskazany załącznik zawiera wyszczególnienie robót budowlanych w zakresie
inżynierii lądowej i wodnej z podziałami na grupy i klasy wraz komentarzem,
a opisana w nim grupa 45.2 obejmuje m. in. budowę dróg wodnych, portów
i obiektów nadrzecznych, przystani jachtowych (marin), śluz, zapór wodnych
i kanałów, pogłębianie, prace podwodne, budowę mostów, wiaduktów,
tuneli i przejść podziemnych, budowę rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych,
rurociągów
miejskich
oraz
miejskich
linii
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komunikacyjnych i elektroenergetycznych, a także pomocniczych obiektów
miejskich).
Definicja środków publicznych obejmuje zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o FP
w szczególności środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Zatem w szczególności w przypadku, gdyby
źródłem pochodzenia takich środków, angażowanych przez podmiot niebędący
zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, były środki współfinansowane z UE
zamówienia takie byłby traktowane jako finansowane ze środków publicznych.
Przepis ten jest krajową implementacją art. 13 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE w zakresie tzw. zamówień
subsydiowanych przez instytucje zamawiające.
Jak wynika z powyższego już sam przypadek, że przedmiotem zamówienia byłyby
wyspecyfikowane powyżej roboty bądź usługi z nimi związane o określonej wartości
zamówienia (od progów unijnych), a źródłem pochodzenia środków w ponad
połowie byłby środki współfinansowane z UE skutkowałby istnieniem obowiązku
stosowania ustawy PZP przy realizacji takich zamówień. W pozostałych przypadkach
(o ile cechy zamówienia wskazane wyżej w tiret drugim, do których referuje art. 3 ust.
1 pkt 5 ustawy PZP nie występują) podmioty takie zasadniczo nie będą udzielały
zamówień w rozumieniu ustawy PZP.
Koniecznym jest w tym miejscu zaznaczenie, że sam fakt braku obowiązku
stosowania ustawy PZP przez powyższe podmioty nie oznacza całkowitej swobody
w dokonywaniu takich zamówień. Uwzględniając bowiem przewidywane źródła
finansowania takich zamówień, np. środki pochodzące z UE, beneficjenci tych
środków zgodnie z przepisami obowiązującymi dla właściwego programu
pomocowego (np. RPO lub POiŚ) zobowiązani będą do udzielania takich zamówień
z uwzględnieniem reguł tam opisanych, w szczególności zgodnie z zasadą
konkurencyjności. Umowa o dofinansowanie realizacji projektu zawarta
z beneficjentem określi szczegółowe obowiązki związane ze sposobem
wydatkowania środków.
W przypadku, gdyby procesów inwestycyjnych związanych z produkcją/dystrybucją
energii dokonywał członek klastra podmiotowo zobowiązany do stosowania ustawy
PZP - przykładowo jednostka samorządu terytorialnego, to z uwagi na to, że
instytucja taka jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP ma ona, co do zasady,
obowiązek stosowania przepisów ustawy PZP przy dokonywaniu zamówień. Zgodnie
z art. 44 ust. 4 ustawy o FP - jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy,
których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie
stanowią inaczej. Z kolei zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy PZP aktualny próg obowiązku
stosowania procedur ustawy PZP dla tej kategorii zamawiających to równowartość
kwoty 30 000 euro.
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Dokonywania zakupu energii wytworzonej w strukturze klastra a obowiązek
stosowania PZP
W zakresie dotyczącym udzielania zamówień dotyczących dokonywania zakupu
energii wytworzonej w strukturze klastra rozważenia wymagają następujące
przypadki:




w sytuacji, gdy nabywcą takiej energii byłby jego członek nie mający statusu
zamawiającego w rozumieniu ustawy PZP, to oczywiście do takiego nabycia
nie znajdą zastosowania przepisy ustawy PZP,
inaczej rzecz ma się w przypadku, gdy taki zakup będzie dokonywany przez
członka klastra będącego zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP. Podmiot
taki, o ile wartość zamówienia przekracza próg obowiązku stosowania ustawy
PZP, udzielając zamówienia, którego przedmiotem będzie wyprodukowana
w ramach klastra energia (np. od koordynatora) będzie zobowiązany do
przestrzegania procedur ustawy PZP.

W tym ostatnim przypadku rozważenia wymaga ewentualność zastosowania w takim
przypadku modelu udzielania zamówień in house.

Zamówienia in house
Instytucja tzw. zamówień in-house została wykształcona w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszącym się do przepisów dyrektywy
Parlamentu i Rady 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji
procedury udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy, usługi,
które wskazywało, że przepisy w dziedzinie zamówień publicznych nie znajdują
zastosowania do niektórych umów zawieranych pomiędzy podmiotami sektora
publicznego. Nowa Dyrektywa 2014/24/UE w art. 12 uznała takie formy współpracy
za zamówienia publiczne, przewidując jednocześnie możliwość wyłączenia
konieczności zastosowania Dyrektywy w przypadku zajścia przesłanek określonych
w powyższym przepisie, a wskazanych już wcześniej w orzecznictwie Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Art. 12 dyrektywy 2014/24/UE został wdrożony do polskiego porządku prawnego
w sposób wynikający z art. 67 ust. 1 pkt 12-15 ustawy PZP, tj. poprzez umożliwienie
udzielania tego rodzaju zamówień w uproszczonym trybie, tzw. zamówienia z wolnej
ręki. Nowelizacja ustawy PZP wprowadzona ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r.
o zmianie ustawy – ustawa PZP, weszła w życie w zakresie zamówień in house
z dniem 1.01.2017 r. Aktualnie zamówienia in-house mogą być udzielane w trybie
zamówienia z wolnej ręki po negocjacjach z jednym wykonawcą.
Nowelizacja ustawy PZP w ślad za dyrektywami wprowadza pięć kategorii umów
zawieranych pomiędzy podmiotami sektora publicznego wyłączonych spod reżimu
zamówień publicznych:
1) zamówienia publiczne udzielane podmiotom kontrolowanym (zamówienia
typu in-house),
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2) zamówienia udzielane przez podmiot kontrolowany kontrolującemu go
zamawiającemu (odwrócona relacja typu in-house),
3) zamówienia publiczne udzielane pomiędzy podmiotami kontrolowanymi przez
tego samego zamawiającego (siostrzana relacja typu in-house),
4) zamówienia publiczne udzielane podmiotowi kontrolowanemu wspólnie przez
kilku zamawiających,
5) powierzenie zadania w ramach horyzontalnej współpracy publicznopublicznej.
Zgodnie z klasyczną konstrukcją zamówień in house, zawartą w art. 67 ust. 1 pkt 12
ustawy PZP, Zamawiający ma prawo zastosowania trybu z wolnej ręki i udzielenia
zamówienia osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące
zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony,
gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez
zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania
zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub
przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę,
o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału
prywatnego.
Jak wynika z powyższego, gdyby JST chciała udzielić zamówienia w formule in-house
na dostawy energii, sprzedawca (koordynator) musiałby mieć status podmiotu
publicznego zależnego od JST i w szczególności być pozbawiony bezpośredniego
udziału kapitału prywatnego (co wydaje się w omawianych w publikacji modelach
funkcjonowania klastrów mało prawdopodobne), a ponadto podmiot taki musiałby
praktycznie obsługiwać wyłącznie (minimum w 90%) zamawiającego, a dodatkowo
zamawiający winien sprawować nad tym podmiotem kontrolę praktycznie
właścicielską (także mało prawdopodobne ze względu na skład klastra).
Podsumowując, wydaje się więc, że mało realne jest w praktyce zastosowanie
zamówień in-house do nabywania energii w omawianym przypadku (analogicznie
w przypadku konstrukcji, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP).

Zamówienia w trybie ustawy o gospodarce komunalnej
Na kanwie możliwości udzielania zamówień w modelu in-house wskazać należy, że
regulacja zamówień in-house nie zmieniła w istocie funkcjonującej już w polskim
porządku prawnym regulacji związanej z realizacją przez JST zadań własnych, w celu
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w rozumieniu ustawy
o GK. JST mogą wykonywać zadania własne w jednej z następujących form:


własnej jednostki organizacyjnej (zakład budżetowy),
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utworzonej spółki prawa handlowego – tj. spółki akcyjnej lub spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością,
 poprzez powierzenie wykonania określonych zadań osobom trzecim na
podstawie umowy.
W sytuacji, gdy jednostka samorządu terytorialnego podejmuje decyzję
o powierzeniu tworzonej spółce prawa handlowego wykonywania zadań własnych
w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej wówczas
materializuje się ona w stosownej uchwale organu JST oraz w akcie założycielskim
spółki. W takim przypadku tytułem do wykonywania przez spółkę określonych zadań
komunalnych jest owa uchwała organu np. gminy oraz akt założycielski.


W takim przypadku gmina nie nabywa od spółki żadnych usług, dostaw, czy też
robót budowlanych na podstawie umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz,
jak wskazano wyżej na podstawie stosownej uchwały, stąd relacje pomiędzy gminą
a spółką nie mają charakteru umowy dwustronnie zobowiązującej, na mocy której
każda ze stron ma uzyskać określone przysporzenie.
Uznać można, że w takim przypadku relacje te mają inny charakter tj.
administracyjny. W konsekwencji, gdy jednostka samorządu terytorialnego zleca
wykonywanie zadań w celu prowadzenia działalności w sferze użyteczności
publicznej samorządowej spółce prawa handlowego, nie mamy do czynienia
z zamówieniem publicznym (tak wyrok NSA z dnia 11 sierpnia 2005 r. sygn. akt II GSK
105/05 zgodnie, z którym „Wykonywanie przez gminę zadań komunalnych we
własnym zakresie przez utworzoną w tym celu jednostkę organizacyjną siłą rzeczy
zawarcia umowy nie wymaga”). Sytuacja ta, to de facto realizowanie przez spółkę
zadań z zakresu gospodarki komunalnej w imieniu własnym i na własny rachunek
przy pomocy wniesionego lub powierzonego jej majątku. Reasumując podjęcie
uchwały będzie możliwe w przypadku powierzenia zadań własnej jednostki
organizacyjnej (zakład budżetowy) lub utworzonej spółki prawa handlowego – tj.
spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Z kolei realizowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej w sytuacji, gdy
jednostka samorządu terytorialnego podejmie decyzję o powierzeniu tych zadań na
podstawie umowy osobie trzeciej zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o GK następuje na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Jeśli zatem do zleconego
zadania nie będą miały zastosowania przepisy innych ustaw, wówczas powierzenie
wykonywania zadań objętych takim zamówieniem winno nastąpić z zastosowaniem
przepisów ustawy PZP, w tym zamówień in-house, o których mowa w art. 67 ust. 12-15
ustawy PZP, o ile zostaną spełnione określone w tym przepisie przesłanki. W
przypadku, gdyby w określonym stanie faktycznym przesłanki takie nie występowały
zawarcie takiej umowy winno być dokonane z zastosowaniem podstawowych tj.
konkurencyjnych trybów udzielania zamówień publicznych, w szczególności
w postaci przetargu nieograniczonego.
Jak się wydaje, instytucja in–house wprowadzona do ustawy PZP nowelizacją z dnia
22 czerwca 2016 r. nie wyklucza i nie stoi w sprzeczności w wykonywaniu zadań
własnych przez JST, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty
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samorządowej w drodze ustawy o GK. Powierzanie zadań w drodze ustawy o GK
dotyczy jedynie tych zadań, które polegają na wykonywaniu przez te jednostki
zadań własnych, w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej,
w szczególności będą to zadania o charakterze użyteczności publicznej, których
celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności
w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Tym samym regulacja inhouse z ustawy PZP ma szerszy zasięg zastosowania, dotyczy podmiotów, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy PZP i nie jest ograniczona przedmiotowo.
Powierzanie zadań w drodze ustawy o GK dotyczy jedynie tych zadań, które
polegają na wykonywaniu przez te jednostki zadań własnych, w celu zaspokojenia
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności będą to zadania o
charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych. Wnioskując z powyższego regulacje ustawy o GK i zamówień in-house
przewidzianych ustawą PZP nie wykluczają się wzajemnie.
Konkludując zatem w przypadku, gdyby udzielając zamówień na dostawy energii JST
nie była w stanie wykazać wystąpienia przesłanek dla udzielenia ich w trybie
z wolnej ręki na zasadach in-house, do rozważenia będzie jeszcze ewentualnie
możliwość niestosowania ustawy PZP w przypadku udzielania takich zamówień na
zasadach opisanych powyżej zgodnie z przepisami ustawy o GK.

Zastosowanie pozostałych przesłanek trybu zamówienia z wolnej ręki
W przypadku, gdyby dokonując zamówienia na dostawy energii JST nie była
w stanie wykazać zaistnienia przesłanek zamówień in-house, ani też zamówień
w formule przewidzianej ustawą o GK rozważenia wymaga również ewentualność
wykazywania przez zamawiających innych przesłanek zamówienia z wolnej ręki
w rozumieniu przepisów PZP. W szczególności analizie poddać należy brzmienie
aktualnego art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a PZP, zgodnie z którym zamawiający może udzielić
zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być
świadczone
tylko
przez
jednego
wykonawcę
z przyczyn
technicznych
o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub
rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia
parametrów zamówienia. W sytuacji, gdy istotą i celem zawiązania klastra jest
zarówno produkcja jak i wykorzystanie wyprodukowanej energii w obrębie członków
klastra, poddawanie w takim przypadku konkurencji zakupu wyprodukowanej
w takich warunkach energii ograniczałoby sens istnienia takiego porozumienia.

Udzielanie zamówienia w trybie przetargowym. Opis przedmiotu zamówienia
uwzględniający wymagania środowiskowe. „Zielone” kryteria oceny ofert
W sytuacji, gdyby zamawiający nie był w stanie wykazać ani wyłączenia
z obowiązku stosowania ustawy PZP ani też podstaw do udzielenia zamówienia
w trybie z wolnej ręki, konieczne stałoby się udzielanie takiego zamówienia
w trybach ustawowych np. w trybie podstawowym tj. w trybie przetargu
nieograniczonego.
Uwzględniając
realne
koszty
produkcji
i
dystrybucji
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wyprodukowanej w obrębie klastra energii próba zestawienia takich kosztów
z kosztami zewnętrznych wobec klastra producentów, w przypadku porównywania
wartości nominalnych dostaw, skutkowałaby najprawdopodobniej uznaniem oferty
koordynatora klastra za droższą (niekonkurencyjną lub trudno konkurującą).
Uwzględniając pochodzenie wyprodukowanej w obrębie klastra energii jako energii
z odnawialnych źródeł, istniałaby możliwość stosowania przez zamawiającego
zarówno kryteriów oceny ofert odnoszących się do tzw. „zielonych zamówień”, które
zwracają i premiują produkty pochodzenia ekologicznego, jak również tego rodzaju
wymogów jako elementów opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29 ust.
4 ustawy PZP zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia
wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować m.in.
aspekty środowiskowe. Jak wynika z art. 30 ust. 9 pkt 2a ustawy PZP w przypadku
zamówień na dostawy lub usługi, zamawiający określa w opisie przedmiotu
zamówienia wymagane cechy produktu lub usługi, w szczególności może wymagać
posiadania przez dostawę lub usługę cech, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a (tj.
określonych poziomów oddziaływania na środowisko i klimat) jednocześnie zaś
zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 2d ustawy PZP opis taki może uwzględniać procesy
i metody produkcji na każdym etapie cyklu życia dostawy lub usługi oraz procedury
oceny zgodności.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia
z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych m.in. przez określenie
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań
środowiskowych, pod warunkiem, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne,
aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu
udzielenie zamówień.
W zakresie dotyczącym kryteriów oceny ofert zgodnie z obowiązującym brzmieniem
art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub
koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności
aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy PZP oferta najkorzystniejsza to oferta, która:
a) najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do
przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień
w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można
z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący lub która najlepiej
spełnia kryteria inne niż cena lub koszt, gdy cena lub koszt jest stała albo,
b) z najniższą ceną lub kosztem, gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub
koszt.
Jak wynika z kolei z art. 91 ust. 3b ustawy PZP kryterium kosztu można określić
z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia, zaś ten zgodnie z ust 3c. tego
samego artykułu może obejmować w szczególności koszty przypisywane
ekologicznym efektom zewnętrznym związane z cyklem życia produktu, usługi lub
robót budowlanych dotyczące emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń
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oraz inne związane z łagodzeniem zmian klimatu, o ile ich wartość pieniężną można
określić i zweryfikować. Zgodnie z kolei z art. 91 ust. 7a ustawy PZP metoda określenia
kosztów przypisywanych ekologicznym efektom zewnętrznym powinna spełniać
łącznie następujące warunki:
1) być oparta na kryteriach obiektywnie możliwych do zweryfikowania
i niedyskryminujących,
2) być dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron,
3) dostarczenie danych przez wykonawców działających z należytą
starannością nie powinno być nadmiernie uciążliwe, także dla wykonawców
z państw trzecich będących stronami Porozumienia Światowej Organizacji
Handlu
w
sprawie
zamówień
rządowych
lub
innych
umów
międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.
Narzędzia powyższe, tj. zarówno odnoszące się do wymaganego przedmiotu
zamówienia jak i kryteriów oceny ofert, mogą przy umiejętnym zastosowaniu
zrównoważyć różnice kosztowe na korzyść energii produkowanej w ramach klastra.
Wskazać należy także na raczej teoretyczny wariant (nierekomendowany
w publikacji) tj. sytuację, gdy funkcję koordynatora klastra pełniłaby JST, jako jego
członek. W takim wariancie:







gdyby JST miała jednocześnie status koordynatora i producenta - nie miałoby
miejsce nabywanie energii przez zamawiającego w rozumieniu ustawy PZP,
a zatem nie znalazłyby w takim przypadku zastosowania tryby ustawy,
gdyby JST miała status koordynatora, ale dokonywałaby zamówień energii od
członków klastra, sama nie będąc producentem, rozważenia wymagałoby
w takim przypadku ewentualne zastosowanie wyłączenia, o którym mowa
w art. 138a ustawy PZP, zgodnie z którym zamawiający prowadzący
działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 3 ustawy, nie stosują ustawy do
udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej lub ciepła
oraz paliw do wytwarzania energii, w celu wykonania obowiązku, o którym
mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy PE,
lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy
o OZE,
lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy
o EE.

Umowy barterowe a zamówienia publiczne.
Należy także wskazać na możliwość zawierania ewentualnych umów barterowych
w przypadku, gdy nabywając energię JST w zamian dostarcza określone
usługi/dostawy. Umowa barterowa to wymiana usługi za usługę, towaru za towar,
towaru za usługę lub usługi za towar. Nie będąc umową nazwaną nie ma określonej
definicji legalnej. Jak wskazano to na wstępie, pomimo braku rozliczenia
pieniężnego, ma charakter umowy odpłatnej. Zgodnie z orzecznictwem, tak
przykładowo wyrok Sądu Najwyższego (z 26.08.2004, I CK 210/04, Biul. SN 2005/2/13)
umowa barterowa jest konsensualna (czyli wynika ze zgodnych oświadczeń woli obu
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stron), odpłatna i wzajemna, barter zaś wykazuje najwięcej podobieństw do umowy
zamiany. Umowa zamiany została uregulowana w art. 603 k.c., zgodnie z którym
każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy, w zamian
za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Do umowy zamiany
stosuje się przepisy o sprzedaży (art. 604 k.c.). Przedmiotem umowy zamiany są
wyłącznie rzeczy, natomiast w transakcjach barterowych mogą to być także usługi.
Zgodnie ze stanowiskiem organów skarbowych (tak przykładowo postanowienie
z dn. 20.06.2006 r. Naczelnika US w Sopocie; sygn. PDOP/423-7/06) umowa barterowa
jest umową wzajemną, a do istoty wzajemności należy, że między świadczeniami
stron zachodzi stosunek ekwiwalentności, tj. równowartości.
Podkreślenia wymaga, że umowa barterowa pomimo wymiany świadczeń
ekwiwalentnych (otwarta zostaje kwestia czy wzajemne świadczenia w obrębie
klastra będą miały taką cechę) ma cechy zamówienia publicznego,
a w konsekwencji zobowiązuje zamawiającego do udzielenie zamówienia zgodnie
z ustawą PZP, tak np. wyrok WSA V SA/Wa 199/09 - sposób rozliczeń (barter) ustalony
przez zamawiającego z wykonawcą również nie stanowi przyczyny technicznej
w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PZP. Okoliczność ta nie wynika
z właściwości zamówienia, lecz stanowi konsekwencję przyjęcia określonego
sposobu rozliczania wzajemnych świadczeń stron. W dalszym ciągu mamy bowiem
do czynienia z odpłatną umową, w której usługi nabywane przez zamawiającego
mogą być wyrażone w jednostkach pieniężnych. Analogicznie orzecznictwo KIO tak przykładowo: Sygn. akt KIO/UZP 1274/10 wyrok z dnia 12 lipca 2010 roku,
w którym wskazuje się, że: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest w celu zlecenia realizacji danego zadania wykonawcy, który
w wyniku poprawnej realizacji otrzyma stosowne wynagrodzenie. Zgodnie z art. 2 pkt
13 ustawy zamówieniem publicznym jest umowa odpłatna zawarta między
zamawiający a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane. Podnieść należy, iż zawarta w ustawie definicja zamówienia
publicznego kładzie nacisk na element odpłatnej umowy jako formalnoprawnej
podstawy udzielenie zamówienia publicznego. Tak więc zmawiający udzielając
zamówienia na dostawę, usługę, robotę budowlaną jest zobowiązany do zapłaty za
wykonane zamówienie; z całą pewnością można wskazać, iż odpłatność ta
następuje w takiej sytuacji w formie pieniężnej lub w postaci barteru, niemniej
odpłatność występuje.
Z charakteru umowy barterowej wynika, że to czym i jak wymieniają się strony
umowy można uznać za odpłatną dostawę towarów lub za odpłatne świadczenie
usług podlegające opodatkowaniu VAT.

Podsumowanie
Jak wynika z powyższych rozważań w zakresie obowiązku stosowania ustawy PZP dla
procesów inwestycyjnych w obszarze klastra, obowiązek taki powstaje albo
w przypadku, gdy podmiotowo udzielający zamówienia ma status zamawiającego
w rozumieniu ustawy PZP albo też, pomimo że podmiotowo udzielający zamówienia
nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, ale udziale zamówienia
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finansowanego ze środków publicznych w ponad 50% którego przedmiot to
określone roboty bądź usługi z nimi związane.
W zakresie zaś obowiązku przestrzegania ustawy PZP w odniesieniu do zakupu energii
wytworzonej w obrębie klastra, wydaje się optymalnym i gwarantującym realizację
celów klastra wykorzystanie mechanizmów in house, które pozwalają na udzielenie
zamówienia przez JST z zastosowaniem niekonkurencyjnego trybu udzielania takiego
zamówienia.

4.4.3. Analiza w zakresie zasad gospodarowania mieniem
samorządowym
Głównym źródłem zagadnienia, jakim jest zarządzanie mieniem komunalnym, są
regulacje ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Na wstępie należy przypomnieć, iż mieniem komunalnym jest
własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych
osób prawnych, w tym przedsiębiorstw (np. spółek komunalnych).
Rada gminy, w drodze uchwały, określa zasady zarządu mieniem gminy.
Ustawodawca wyposażył więc radę gminy w szerokie kompetencje w tej materii,
pozostawiając jej swobodę w decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie
wykorzystania składników majątkowych gminy. Przy podejmowaniu tych decyzji musi
jednak zachować wymogi zawarte w odrębnych przepisach prawa. Samodzielność
podmiotów mienia komunalnego ograniczona jest przez przepisy Konstytucji RP,
ustawy i umowy międzynarodowe, a także przepisy rozporządzeń i akty prawa
miejscowego. Samodzielność ta może być również ograniczona w odniesieniu do
nieruchomości przez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Organami zarządzającymi mieniem komunalnym są wójtowie, burmistrzowie oraz
prezydenci miast. Ich obowiązkiem jest zachowanie szczególnej staranności przy
wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia, a także jego ochrona.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym, „oświadczenie woli w imieniu
gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na
podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną
upoważnioną przez wójta osobą”. Należy przy tym zaznaczyć, iż czynnościami
zarządu mieniem są tylko takie działania, które:



dotyczą składania oświadczeń woli w imieniu gminy na zewnątrz
w stosunkach prywatnoprawnych,
za przedmiot mają nawiązanie, zmianę lub zniesienie prawa własności lub
innego prawa majątkowego.

Warto dodać, że sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy czynność prawna związana
z zarządem nad mieniem gminnym może spowodować powstanie zobowiązań
pieniężnych. Wtedy, do jej skuteczności, potrzebna jest kontrasygnata skarbnika
gminy lub osoby przez niego upoważnionej.
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Z powyższej analizy wynika, że ustawodawca podzielił kompetencje organów gminy
w zakresie zarządzania mieniem komunalnym. Zasady gospodarowania mieniem
oraz przeznaczenie poszczególnych składników mienia określa w uchwale rada
gminy, natomiast do wójta należy podejmowanie działań wykonawczych
zmierzających do realizacji danego celu, tj. wykonywanie uchwał rady gminy.
Zasady gospodarowania mieniem samorządowym wydają się nie mieć znaczącego
i bezpośredniego związku z rozwojem klastrów energii. W odniesieniu do klastrów
istotne mogą być jedynie ogólne zasady gospodarowania mieniem komunalnym.
Chodzi tu przede wszystkim o taką współpracę między klastrem a gminą, która
pozwoli na zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu przez organy
gminy zarządu zgodnie z przeznaczeniem danego mienia. Przy nieruchomościach
należy natomiast pamiętać o ogólnej regule stanowiącej o tym, że JST są
zobowiązane do gospodarowania nieruchomościami w sposób zgodny z zasadami
prawidłowej gospodarki.

4.4.4. Analiza
w zakresie
zasad
budowania
polityki
samorządowej w zakresie podatków gruntowych, zasad
kształtowania opłat i podatków lokalnych
W polskim systemie podatkowym występują również opłaty i podatki lokalne. Zasady
ich kształtowania zostały określone w ustawie OPL. W odróżnieniu do podatku
dochodowego i obrotowego (podatek VAT), samorządy mogą wpływać na zasady
kształtowania opodatkowania podatkami i opłatami lokalnymi w granicach
wyznaczonych w ustawie. Ustawa OPL zasadniczo wyróżnia, następujące rodzaje
podatków:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Podatek od nieruchomości,
Podatek od środków transportu,
Opłatę targową,
Opłatę miejscową;
Opłatę uzdrowiskową,
Opłatę reklamową;
Opłatę od posiadania psów.

Ponadto samorządy mogą mieć wpływ na kształtowanie:
1) Podatku rolnego – na zasadach ustalonych w ustawie o podatku rolnym,
2) Podatku leśnego – na zasadach ustalonych w ustawie o podatku leśnym.
Samorządom w zakresie powyżej wskazanych opłat i podatków zostały przyznane
uprawnienia (w ograniczonym w ustawach zakresie) do:



kształtowania stawek podatkowych oraz,
kształtowania zwolnień przedmiotowych.

W zakresie działalności klastrów, najważniejsze mogą okazać się kompetencje
samorządów do kształtowania podatku od nieruchomości. Należy zaznaczyć, że
rada gminy może różnicować stawki podatku dla poszczególnych rodzajów
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przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj
prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, stan techniczny, wiek budowy czy też
przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. Poza kształtowaniem wysokości
stawek oraz stosowaniem szerokiego katalogu ustawowych zwolnień, rada gminy
ma również prawo do stosowania innych zwolnień przedmiotowych. Właściwa
polityka samorządu w zakresie ustalania podatków i opłat lokalnych, poprzez
wprowadzenie preferencyjnych stawek podatku np. w przypadku zajęcia
nieruchomości dla celów działalności związanej z działalnością klastra. Oszczędności
związane z preferencyjnym opodatkowaniem takiej działalności może pozytywnie
wpłynąć na rozwój klastrów, a ich członków do inwestycji i dalszego rozwoju. Co
ważne preferencje w zakresie podatków lokalnych mogą stanowić istotny argument
za podjęciem decyzji w kwestii zlokalizowania klastra w obrębie danego samorządu.
Podsumowując gmina ma możliwość obniżenia górnych stawek podatków,
zastosowania ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) oraz kształtowania
warunków płatności podatków i składania deklaracji podatkowych. Korzystając ze
swoich kompetencji samorządy mogą zachęcać inwestorów do inwestycji na ich
terytorium, a dzięki temu pośrednio inwestować w rozwój samowystarczalnych
klastrów energii.
Stosowanie ulg i zwolnień, dedykowanych rozwojowi klastrów może być pewnym
narzędziem za pomocą, którego samorządy mogą wpływać na rozwój podobnych
inicjatyw. Należy jednak pamiętać, że wszelkie ulgi podatkowe, podlegają
odliczeniu jako pomoc publiczna przy ubieganiu się o pomoc operacyjną w drodze
aukcji na energię wyprodukowaną w odnawialnych źródłach zgodnie z art. 39
ustawy o OZE oraz wydanych na jego podstawie aktach wykonawczych.

4.5.
Analiza uwarunkowań prawnych i finansowych
związanych
z
potencjalnym
finansowaniem
działalności klastrów ze środków publicznych
Poruszając aspekt uwarunkowań prawnych oraz finansowych jednostek samorządu
terytorialnego, wskazać należy, iż mamy do czynienia z procesami oraz zjawiskami
dotyczącymi dochodów i wydatków gmin, powiatów oraz województw. W pierwszej
kolejności wyjaśnienia wymaga użycie w niniejszym opracowaniu pojęć
odnoszących się do finansów, budżetu oraz planu finansowego jednostek
samorządu terytorialnego17.
Za efektywne narzędzie zarządzania środkami publicznymi uznać należy budżet
ustanowiony przez organ stanowiący podmiotu sektora finansów publicznych, który
obejmuje plan dochodów i wydatków budżetowych w sytuacji, kiedy zakładana
kwota dochodów nie jest równa sumie planowanych wydatków18.
K. Szara, Znaczenie finansów jednostki samorządowej w realizacji działań inwestycyjnych,
,,Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2014, nr 40, s. 269.
18 Ibidem.
17
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Definicję środków publicznych w myśl ustawy o FP zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o FP,
który wskazuje, co należy uznawać za środki publiczne19.
Należy nadmienić, iż w praktyce konstrukcja systemu finansowania jednostek
samorządu terytorialnego przejawia się w ich sprawnym funkcjonowaniu, a to
w konsekwencji prowadzi do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców
danego regionu. Ponadto JST, z uwagi na ograniczenia finansowe, winny należycie
rozdysponowywać środki pieniężne. W odniesieniu do potencjalnego finansowania
działalności klastrów ze środków publicznych, JST muszą uwzględniać zysk (nie tyle
finansowy co społeczny), jaki niesie za sobą ich angaż w stworzeniu klastra
energetycznego oraz ważyć zdolności finansowe w pokryciu kosztów
funkcjonowania klastrów, zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi20.
Dlatego też tak ważnym jest umiejętne dysponowanie finansami, które stanowią
podstawę realizacji zadań publicznych oraz warunkują możliwości rozwojowe danej
gminy21. Niewątpliwie powodzenie projektu dotyczącego klastrów jest zależne od
sposobu finansowania jego działania. Jednostka samorządu terytorialnego,
uczestnicząc w inicjatywie klastrowej, musi przewidywać koszty bieżącego
funkcjonowania klastra oraz finansowanie różnego rodzaju projektów istotnych dla
jego dalszego rozwoju22.

Ibidem.
Ibidem.
21 Ibidem.
19
20

A. Borowicz, M. Dzierżanowski, M. Rybacka, Stanisław Szultka, Tworzenie i zarządzanie inicjatywą
klastrową, Podręcznik przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2009, źródło: http://iw.org.pl/wpcontent/uploads/2016/07/Tworzenie_i_zarzadzanie_inicjatywa_klastrowa.pdf, s. 38, [wgląd 22.01.2017r. ]
22
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5. Wstępna analiza podatkowa zidentyfikowanych
modeli
5.1.

Wstęp do analizy podatkowej

Niniejszy rozdział stanowi wstępną analizę podatkową opartą na wskazanych
w przedmiotowym opracowaniu założeniach dotyczących działalności i modeli
funkcjonowania klastrów energii.
Zgodnie z przyjętymi założeniami członkami klastrów mogą być osoby fizyczne,
osoby prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze oraz JST. Ponadto wskazane
podmioty mogą uczestniczyć w klastrze energii w różnych celach, tym samym należy
poniższą analizę traktować jako pomocną w ustaleniu wstępnych zasad
opodatkowania poszczególnych działalności realizowanych w ramach klastra.
Faktyczna i prawna dowolność w kształtowaniu stosunku cywilnoprawnego
łączącego członków klastra (także o różnej formie prawnej), jak również możliwość
wykonywania różnych działalności w jego ramach (czy klaster będzie skupiał
wytwórców, czy odbiorców energii, a może się równoważył) uniemożliwia w obecnej
sytuacji analizę wszystkich możliwych skutków podatkowych.
Dokładna analiza podatkowa będzie mogła zostać przygotowana wyłącznie
w oparciu o sprecyzowany i konkretny stan faktyczny/zdarzenie przyszłe, tj. po
uzyskaniu dokładnych informacji dotyczących członków klastra, jak i całokształtu
dokonywanej przez nich działalności.
Dyskusja w kwestii analizy podatkowej będzie możliwa w przypadku ustalenia
analizowanego stanu faktycznego. W przeciwnym wypadku omówienie wszystkich
możliwości, a także próba dokonania porównania wykładni przepisów i omówienie
argumentów przemawiających za każdą z nich w sposób znaczący rozszerzyłaby
wstępną analizę podatkową, zmieniając ją w obszerną i szczegółową pracę
naukową bazującą na hipotetycznych założeniach i rozwiązaniach, które mogą
ogóle nie mieć miejsca w rzeczywistości.

5.2.

Podatek od wartości dodanej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu VAT podlega m.in.
odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.
Jednocześnie, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarami są
rzeczy oraz ich części, jak również energia we wszelkiej postaci.
W myśl ustawy o VAT przez odpłatną dostawę towarów, rozumie się przeniesienie
prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast przez odpłatne
świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby
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prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie
stanowi dostawy towarów.
Tym samym należy odróżnić od dostawę towaru – energii (zasadniczym celem
klastra jest zaspokajanie różnych potrzeb energetycznych), od usługi – dystrybucji.
Niewątpliwie jednak zarówno dostawa towaru, jak i usługa dystrybucji energii będą
objęte podatkiem VAT.
Ze wstępnych założeń wynika, iż niezależnie od modelu klastra, klaster w pierwszej
kolejności powinien zaspokajać potrzeby energetyczne jego członków, a dopiero
w dalszej kolejności nadwyżki energii mają być sprzedawane do sieci krajowej.
Ponadto klaster ma korzystać z sieci dystrybucyjnych OSD lub sieci własnych, a tym
samym klaster może zarówno kupować usługi dystrybucji, jak i ewentualnie
świadczyć usługi w ramach dostaw wytworzonej przez siebie energii.
W odniesieniu do szerokiej i różnorodnej działalności jaką mogą wykonywać klastry,
należy zaznaczyć, że podstawą opodatkowania podatkiem VAT jest wszystko, co
stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub
ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej,
włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym
charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów lub
świadczonych usług. Takie określenie podstawy opodatkowania wpływa na to, że
jakakolwiek transakcja w ramach klastra będzie opodatkowana podatkiem VAT,
zarówno zakup jak i sprzedaż, a także wymiana towarów lub usług będzie
generować obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT.
Należy ponadto zaznaczyć, że w odniesieniu do dostawy i dystrybucji energii
elektrycznej, cieplnej lub chłodu oraz gazu, ustawa VAT określa specyficzny moment
powstania obowiązku podatkowego, tj. obowiązek podatkowy powstaje wraz
z momentem wystawienia faktury.
Reasumując transakcje dokonywane pomiędzy uczestnikami klastra energii będą
objęte podatkiem VAT. w przypadku, gdy podmioty uczestniczące w klastrze będą
zarejestrowanymi podatnikami VAT podatek ten będzie dla nich neutralny.
Ponadto należy zaznaczyć, że wymiana barterowa nie wpływa na podatek VAT,
gdyż każdy towar/usługa ma daną wartość w innym towarze i to ta wartość będzie
stanowić podstawę opodatkowania podatkiem VAT (za podstawę opodatkowania
podatkiem od towarów i usług należy uznać wszystko to, co stanowi zapłatę, którą
dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu
sprzedaży). Przykładowo w przypadku wymiany barterowej 100 jednostek energii na
300 jednostek usługi dystrybucji energii, zakładając, że każda jednostka energii ma
wartość 3, natomiast jednostka usługi dystrybucji energii ma wartość 1 to bilans
handlowy wymiany wyniesie 0 i obie strony będą miały obowiązek wykazać VAT
należny i ewentualne prawo do odliczania VAT. W konsekwencji VAT powinien być
neutralny w przypadku, gdy zakupione usługi/towary służą działalności
opodatkowanej. W przypadku, gdyby wartości wymienianych towarów nie były
równe (należy jednak zaznaczyć, że wartość tego towaru/usługi, może być ustalana
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przez strony) to jedna ze stron będzie zobowiązana do dopłaty różnicy podatku
w formie pieniężnej do urzędu skarbowego (ta strona, która wydała towar/usługi
o wyższej wartości).

5.3.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zgodnie z tym, co wskazano powyżej, transakcje wykonywane w ramach
działalności klastra, będą opodatkowane podatkiem VAT. Opodatkowaniu PCC nie
podlegają czynności cywilnoprawne w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT lub
jeżeli przynajmniej jedna strona jest z niego zwolniona. W związku z powyższym
transakcje przeprowadzane w ramach klastra nie będą objęte PCC.
Należy jednak zwrócić uwagę, że utworzenie spółki, która miałaby pełnić rolę
koordynatora np. spółki z o.o. będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem PCC
w wysokości 0,5% wniesionego kapitału zakładowego.
W tym zakresie wymiana barterowa w żaden sposób nie wpływa na podatek PCC.

5.4.

Podatek dochodowy

W zakresie podatku dochodowego, działalność w ramach klastra powinna być
rozliczana na zasadach ogólnych. Najistotniejsze kwestie związane są z „cenami
transferowymi”, a więc z zasadami na jakich rozliczają się członkowie klastra.
Zagadnienie to omówiono w następnym podpunkcie.
W zależności od tego, czy członek klastra będzie osobą fizyczną, czy też osobą
prawną, spółką kapitałową w organizacji lub jednostką organizacyjną niemającą
osobowości prawnej (z wyjątkiem spółek komandytowo-akcyjnych i niektórych
spółek zagranicznych) to zastosowanie znajdzie ustawa o PIT (w odniesieniu do osób
fizycznych) lub ustawa o CIT (w pozostałym zakresie).
Nie wchodząc w różnice w opodatkowaniu na gruncie ww. ustaw, należałoby
stwierdzić, że w przypadku działalności w ramach klastra, uczestnicy generowaliby:
1) Przychody – ze sprzedaży towarów (energii, gazu) i usług (dystrybucji) lub
ewentualnie, jak w przypadku koordynatora klastra, refaktury kosztów
bieżącej działalności (w zależności od ustaleń pomiędzy stronami),
2) Koszty – związane z zakupem towarów (energii, gazu) jak i usług (dystrybucji)
oraz bieżącej działalności całego klastra, ponoszonymi prawdopodobnie
w głównej mierze przez koordynatora.
Zasadniczo, zarówno przychody jak i koszty powinny być ujmowane na zasadach
ogólnych dotyczących poszczególnych podmiotów na gruncie ustawy o CIT lub PIT.
Każdy z podmiotów uczestniczących w klastrze, partycypuje w nim ze względu na
potencjalne korzyści, które powinny być osiągane, dzięki jego istnieniu. Tym samym
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dla dostawców energii działających w ramach klastra przychody powinny się co do
zasady powiększyć (ewentualnie koszty zmniejszyć), natomiast odbiorcy energii
powinni zasadniczo zredukować swoje koszty. Wyjątkiem może być w tym zakresie
koordynator klastra, który może nie być nastawiony na generowanie dochodu,
w przypadku, gdy powstał wyłącznie w celu zarządzania klastrem. W tym zakresie
jednak jest to także kwestia dotycząca w głównej mierze cen transferowych.
W przypadku wymiany barterowej przychód/koszt będzie ustalany w oparciu
o wartość ustalonych wartości wymienianych towarów. Tym samym efekt
podatkowy na gruncie podatku dochodowego będzie analogiczny jak na gruncie
podatku VAT (w tym jednak przypadku podmiot wydający towar o niższej wartości
powinien rozpoznać wyższy przychód niż koszt i odwrotnie w przypadku podmiotu
wydającego towar o wyższej wartości).

5.5.

Ceny transferowe

Uczestnicy klastra powołując/tworząc podmiotowość koordynatora, mogą
względem siebie utworzyć tzw. podmiot powiązany. Należy zaznaczyć, że generalną
zasadą
związaną
z transakcjami
dokonywanymi
pomiędzy
podmiotami
powiązanymi jest to, aby odbywały się one na takich samych zasadach jak
w sytuacji, gdyby podmioty dokonałyby takiej transakcji nie będąc z sobą
powiązane.
Zasada ta została w doktrynie nazwana „the arm’s lenght principle” i została ujęta
w art. 9 ust. 1 Modelowej Konwencji Podatkowej OECD. Zgodnie z tym przepisem,
jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami w zakresie ich stosunków handlowych lub
finansowych, zostaną omówione lub narzucone warunki, które różnią się od
warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski,
które osiągnęłoby jedno z przedsiębiorstw bez tych warunków, ale z powodu tych
warunków ich nie osiągnęło, mogą być uznane za zyski tego przedsiębiorstwa
i odpowiednio opodatkowane. Zasada ta znalazła swoje odzwierciedlenie także na
gruncie polskiego prawa (art. 11 ustawy o CIT i art. 25 ustawy o PIT) i dotyczy zarówno
transakcji krajowych jak i międzynarodowych.
Zasada arm’s lenght traktuje podmioty powiązane jako oddzielne, niezależne od
siebie jednostki, nie zaś jako połączone ze sobą części jednego przedsiębiorstwa lub
działające w celu uzyskania przez dany podmiot maksymalnych korzyści. Z tego
względu główny nacisk kładziony jest w niej na istotę transakcji realizowanej przez
takie podmioty oraz na fakt, czy umówione przez strony warunki można uznać za
rynkowe. Pociąga to za sobą wymóg przeprowadzenia analizy porównywalności.
Aby takie porównanie było uznane za prawidłowe żadna z ewentualnych różnic
między porównywanymi sytuacjami nie może wpływać znacząco na warunek
rozpatrywany z metodycznego punktu widzenia albo można dokonać racjonalnie
dokładnych poprawek w celu wyeliminowania wpływu jakichkolwiek różnic na
analizowaną transakcję.
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Głównym celem stosowania zasady pełnej konkurencji jest układanie stosunków
handlowych i finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi w taki sposób, by
odtworzyć w obrotach między nimi dynamikę sił rynkowych. Dzięki takiemu podejściu
zasada ta zapewnia równe traktowanie pod względem podatkowym
przedsiębiorstw powiązanych i jednostek niezależnych.
W pierwszej jednak kolejności należałoby stwierdzić jaki związek powinien zaistnieć
pomiędzy podmiotami, aby mogły być uznane za podmioty powiązane. Zasadniczo,
odnosi się to do sytuacji, w której podmiot A wpływa lub może wpłynąć na decyzje
podejmowane przez podmiot B. Zgodnie z założeniami wraz z powstaniem klastra,
powstaje podmiot – koordynator, całkowicie zależny od pozostałych członków
klastra. Co więcej koordynator będzie de facto pośrednikiem w przeprowadzanych
w ramach klastra transakcjach. W konsekwencji koordynator wraz z jakimkolwiek
członkiem klastra będą podmiotami powiązanymi, a więc zasada „arm’s lenght”
powinna znaleźć zastosowanie.
Jednym z założeń utworzenia klastra jest uzyskiwanie korzyści przez jego członków,
a co za tym idzie transakcje dokonywane w ramach klastra, mogą odbiegać od
warunków rynkowych. Co więcej transakcje te będą odbywać się przy udziale
koordynatora – podmiotu powiązanego, który de facto nie będzie nastawiony na
generowanie dochodu, a jedynym jego celem będzie koordynowanie i organizacja
działań klastra.
W powyższej sytuacji istnieje więc ryzyko, że organy skarbowe mogą na mocy
obowiązujących przepisów doszacować dochód podmiotów uczestniczących
w klastrze.
W takim jednak wypadku, osiągnięty zostałby paradoksalny skutek. Z jednej strony
promowano by tworzenie klastrów w celu uzyskiwania warunków preferencyjnych,
z drugiej strony uzyskane preferencyjne warunki byłyby sankcjonowane,
doszacowaniem dochodu (poprzez zwiększenie przychodu dla dostawcy
funkcjonującego w ramach klastra). Już samo stworzenie takiej sytuacji stanowi
argument za obroną stanowiska, zgodnie z którym przepisy dotyczące arm’s lenght
nie powinny mieć zastosowania w przypadku klastra.
Dodatkowym argumentem jest fakt, że nie należałoby porównywać warunków
zakupu/sprzedaży np. energii w ramach klastra, z warunkami poza nim, tym samym
ciężko byłoby znaleźć analogiczne transakcje. Ponadto transakcje prowadzone
w ramach różnych klastrów mogłyby się od siebie znacząco różnić z uwagi na fakt,
że warunki panujące w ramach każdego z klastrów mogą być inne (np. jeden klaster
może mieć własną sieć dystrybucyjną, drugi nie, może prowadzić działalność na
zupełnie innym obszarze, etc.).
Mając powyższe na uwadze, należałoby stwierdzić, że panujące w ramach klastra
warunki przeprowadzania transakcji są uzasadnione okolicznościami powstania
klastra, a także wieloma innymi czynnikami. Nie można jednak w obecnej sytuacji
wykluczyć ryzyka związanego z doszacowaniem dochodu.
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5.5.1. Analiza podatkowa rozliczenia świadczonych usług i
dostawy towarów stanowiących przedmiot obrotu w
oparciu o schemat układu aktywności gospodarczych
prowadzonych w ramach klastra energii
Poniżej przedstawiono analizę skutków podatkowych zawieranych/realizowanych
umów w ramach działalności klastra.

Umowy wewnętrzne:
Umowa klastra energii, konstytuująca jego powołanie. Może wiązać się
z powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PCC (np. w przypadku
zawiązania sp. z o.o. jako koordynatora klastra). Co do zasady nie powinna mieć
konsekwencji na gruncie pozostałych podatków.
Umowa sprzedaży energii przez wytwórcę do koordynatora. Umowa ta sprowadza
się do dostawy towarów, a co za tym transakcje takie należy opodatkować
podatkiem VAT (nabywca energii co do zasady będzie miał prawo do odliczenia
podatku VAT, o ile nabycie te będzie związane z działalnością opodatkowaną
nabywcy).
Ponadto na gruncie podatku dochodowego wydatki na nabycie energii przez
koordynatora (w tym koszty samej energii) będą, co do zasady stanowić koszty
uzyskania przychodów koordynatora, natomiast wynagrodzenie wytwórcy
otrzymane od koordynatora, będzie stanowić przychód wytwórcy (wytwórca będzie
mógł także wykazać koszty uzyskania przychodu powstałe w związku
z wytworzeniem energii). W tym zakresie należy szczególną uwagę zwrócić na
kwestie cen transferowych, gdyż ustalenie cen na warunkach nierynkowych może
zostać zakwestionowane, a w konsekwencji dochód zarówno koordynatora jak
i wytwórcy może zostać doszacowany.
Umowa kompleksowa z koordynatorem klastra energii, inaczej sprzedaży energii
przez koordynatora do odbiorcy końcowego (przy wykorzystaniu własnych sieci
dystrybucyjnych). Umowa ta sprowadza się do dostawy towarów, a co za tym
transakcje takie należy opodatkować podatkiem VAT (nabywca energii co do
zasady będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT, o ile nabycie te będzie
związane z działalnością opodatkowaną nabywcy).
Ponadto na gruncie podatku dochodowego wydatki na nabycie energii przez
odbiorcę końcowego (w tym koszty samej energii) będą, co do zasady stanowić
koszty uzyskania przychodów odbiorcy końcowego, natomiast wynagrodzenie
koordynatora otrzymane od wytwórcy końcowego, będzie stanowić przychód
koordynatora (koordynator będzie mógł także wykazać koszty uzyskania przychodu
powstałe w związku z zakupem energii od wytwórcy). W tym zakresie należy
szczególną uwagę zwrócić na kwestie cen transferowych, gdyż ustalenie cen na
warunkach nierynkowych może zostać zakwestionowane, a w konsekwencji dochód
zarówno koordynatora jak i odbiorcy końcowego może zostać doszacowany.
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Umowy o świadczenie usługi dystrybucyjnej z istniejącym OSD stanowi na gruncie
podatku VAT nabycie usług przez końcowego odbiorcę lub koordynatora. Usługi
dystrybucji energii elektrycznej są opodatkowane podatkiem VAT. Usługi te mogą
umożliwić sprzedaż energii przez koordynatora (nabywcą usługi jest w takim
przypadku koordynator) i mogą zostać uwzględnione w podstawie opodatkowania z
tytułu sprzedaży towaru – energii przez koordynatora, bądź też mogą stanowić
usługę nabywaną bezpośrednio przez końcowego odbiorcę od operatora w celu
nabycia energii. W takim przypadku usługa ta nie będzie wliczona w podstawę
opodatkowania.
W konsekwencji dokumentacja takich transakcji wyglądałaby następująco:
1) W przypadku zakupu usługi przez koordynatora (umowa o świadczenie usługi
dystrybucyjnej z OSD)
Operator wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę o wartości A na
koordynatora, który następnie sprzedaje energię o wartości B wraz z usługą jej
dystrybucji i wystawia fakturę VAT na wartość C (A + B + ewentualna marża
na odsprzedaży usługi) na odbiorcę końcowego.
2) W przypadku zakupu usługi przez odbiorcę końcowego (umowa o
świadczenie usługi dystrybucyjnej z OSD)
Operator wystawia fakturę VAT za wykonaną usługę o wartości A na odbiorcę
końcowego, ponadto koordynator wystawia fakturę VAT za energię
o wartości B na odbiorcę końcowego.
Przychody i koszty należałoby w takim przypadku rozpoznać analogicznie jak
w przypadku Umowy kompleksowej z koordynatorem klastra energii.
Umowy członków klastra energii, zawierane z innymi podmiotami, w tym z członkami
klastra energii – wszelkie umowy członków klastra zawierane z innymi podmiotami,
choćby nawet członkami klastra, nie mające bezpośredniego związku
z działalnością danego klastra energii np. usługi serwisowe, zakup wszelkiego rodzaju
towarów będą kreować konsekwencje podatkowe właściwe dla dokonanej na
podstawie takiej umowy transakcji (co do zasady wydatki będą mogły stanowić
koszty uzyskania przychodów, natomiast VAT będzie mógł zostać odliczony – przy
założeniu że podmioty będą dokonywały wyłącznie zakupu/sprzedaży energii na
potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej).
Umowy zawierane przez koordynatora klastra z innymi podmiotami obrotu
gospodarczego, niezbędne do pełnienia funkcji koordynatora np. usługi doradcze,
usługi dostępu do Internetu, usługi księgowe, zakup wszelkich towarów, będą
kreować konsekwencje podatkowe właściwe dla dokonanej na podstawie takiej
umowy transakcji (co do zasady wydatki będą mogły stanowić koszty uzyskania
przychodów, natomiast VAT będzie mógł zostać odliczony – przy założeniu, że
koordynator będzie wyłącznie kupował i sprzedawał energię).
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5.5.2. Specyficzne konsekwencje
modeli – „case study”

podatkowe

wybranych

Modele zbudowane w oparciu o funkcję zaspokajania potrzeb energetycznych
(rodzaje nośników energii) zasadniczo nie wpływają na konsekwencje podatkowe.
Znacznie istotniejszymi kwestiami w tym zakresie są:
1) Liczba, status i podmiotowość członków klastra,
2) Działalność członków klastra (dostawca/odbiorca),
3) Sposób funkcjonowania klastra (zaspokajanie potrzeb własnych lub sprzedaż
energii.
Przykład prostego klastra złożonego z trzech podmiotów:
1) Podmiot A – będący wytwórcą energii,
2) Podmiot B –będący odbiorcą energii i wytwarzający towary, które sprzedaje
do podmiotów z Unii Europejskiej,
3) Podmiot C – koordynator, w którym podmioty A i B mają po 50% udziałów –
pośredniczy w sprzedaży energii od A do B.
Przy założeniu, że cena energii kupowanej przez podmiot C w ramach klastra jest
niższa niż dotychczasowa cena, po której nabywał energię poza klastrem, można
zidentyfikować poniższe konsekwencje podatkowe.

Na gruncie podatku od wartości dodanej
Podmiot C będzie generował nadwyżkę VAT naliczonego nad należny, a tym
samym będzie miał prawo do zwrotu podatku VAT. Jednak w związku z faktem, że
zwrot VAT zostanie mu zwrócony, co do zasady w terminie 60 dni od złożenia
deklaracji podatkowej, będzie to skutkowało tym, że od momentu zapłaty podatku
do jego zwrotu może upłynąć nawet 115 dni (zakładając, że zwrot VAT nie będzie
w żaden sposób kwestionowany).

Na gruncie cen transferowych
Istnieją podstawy, aby stwierdzić, że w rozpatrywanej sytuacji nie zostały zachowane
warunki rynkowe, a w konsekwencji:
1. Podmiot A teoretycznie mógłby sprzedawać do podmiotu C energię za
wyższą cenę, a tym samym doszacowany mógłby mu zostać dodatkowy
przychód,
2. Podmiot C teoretycznie mógłby sprzedawać do podmiotu B energię za
wyższą cenę, a tym samym doszacowany mógłby mu zostać dodatkowy
przychód. Ponadto w przypadku, gdyby kupował energię od podmiotu A, po
cenie wyższej niż dotychczas, podmiot A sprzedawał do sieci krajowej, koszty
uzyskania przychodu w tym zakresie mogłyby zostać zakwestionowane.
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6. Analiza potencjału klastrów energii na terenie
Polski
6.1.

Metoda obliczeniowa

Analiza potencjału klastrów energii została oparta na założeniu, że o wielkości tego
potencjału decyduje możliwość wykorzystania na określonym obszarze technologii
wytwarzania: energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, przede wszystkim
z odnawialnych i/lub rozproszonych źródeł, ale również ze źródeł konwencjonalnych.
Ze względu na to, że ocena możliwości wykorzystania technologii nie jest jednym
kryterium oceny potencjału wprowadzono trzy poziomy analizy potencjału klastrów
energii nadając im następujące nazwy odpowiadające wynikom analiz.
Potencjał techniczny

Potencjał ekonomiczny

Potencjał społeczno-środowiskowy
Rys. 31. Schemat analizy potencjału klastrów energii, opartego na technice rekurencyjnej
Źródło: opracowanie własne

Powyższy schemat postępowania oparty jest na technice rekurencyjnej, tj. w celu
obliczenia wyników w kroku n+1, odwoływania się do danych uzyskanych w kroku n.
Ponadto wyniki uzyskane w tym przypadku w kroku trzecim tj. po obliczeniu
potencjału społeczno-środowiskowego stanowią wyniki końcowe w całej analizie
potencjału klastrów energii (fragment oznaczony na schemacie czerwonym
obramowaniem).
W celu przeprowadzenia analizy przyjęto, że podstawową jednostką bilansową dla
określenia potencjału funkcjonowania i rozwoju klastrów energii jest powiat. Decyzję
taką podjęto, z dwóch względów. Pierwszym z nich jest fakt, że zgodnie z aktualnie
obowiązującą definicją zawartą w art. 2 pkt. 15a) ustawy o OZE, obszar terytorialny
klastrów energii obejmuje obszar „nieprzekraczający granic jednego powiatu
w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy
o samorządzie gminnym. Jak to ujęto w definicji. Zgodnie z definicją klastry energii
będą zatem funkcjonować na obszarze terytorialnym nie przekraczającym obszaru
powiatu. Można stwierdzić, że w większości przypadków warunki techniczne,
ekonomiczne
i społeczno-środowiskowe
rozwoju
technologii,
służących
funkcjonowaniu klastrów energii, będą zbliżone dla obszarów zarówno
5 sąsiadujących gmin jak i całego powiatu. Ponadto, drugim powodem wyboru
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powiatu jako jednostki bilansowej do wyznaczenia potencjału klastrów energii, była
możliwość pozyskania rzeczywistych danych, wymaganych do wykonania analizy.
Analizę potencjału przeprowadzono na podstawie powiatów należących do
czterech województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego i pomorskiego,
obejmując w ten sposób łącznie 99 powiatów. Wyboru takiego dokonano po
wstępnej analizie obszaru Polski pod kątem nasłonecznienia, siły wiatru i gęstości
ziemskiego strumienia cieplnego.

Rys. 32. Średnie roczne sumy godzinowe usłonecznienia oraz średnie prędkości średnie wiatru na
obszarze Polski
Źródło: Atlas klimatu Polski pod redakcją Haliny Lorenc, IMGW. Warszawa 2005

Rys. 33. Mapa gęstości ziemskiego strumienia cieplnego na obszarze Polski
Źródło: www.pig.gov.pl
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Na podstawie powyższych rysunków zasadne jest stwierdzenie, iż województwa
wybrane do analizy charakteryzowały się różnymi warunkami wpływającymi na
potencjał teoretyczny źródeł wykorzystujących energię wiatru, słońca oraz
geotermii. Wybór powiatów należących do województw: dolnośląskiego, łódzkiego,
podkarpackiego i pomorskiego wynikał z podejścia uśredniającego warunki dla
innych województw, a jednak zachowującego również wartości minimum
i maksimum wśród analizowanych przypadków. Ponad to wybór województw
objętych analizą był podyktowany dostępnością danych w upublicznionych
w źródłach internetowych, dzięki czemu, obliczenia mogły być wykonywane na
podstawie danych rzeczywistych.

6.2.

Potencjał techniczny

Potencjał techniczny został określony jako udział procentowy energii możliwej do
wytworzenia na określonym obszarze (powiecie) w rozproszonych źródłach
w stosunku do obecnego poziomu zużycia odpowiednio energii elektrycznej, ciepła
i gazu na tym obszarze.
Został on wyznaczony dla technologii energetyki rozproszonej, w zależności od
modelu klastra energii, które opisano poniżej.
Dla energii elektrycznej uwzględniono możliwość jej uzyskania z:








energii słonecznej – uwzględniając konwersję fotowoltaiczną, w oparciu
o mapę nasłonecznienia i powierzchnię lub potencjał techniczny wyrażony
w wartościach wyznaczonych dla poszczególnych województw jako
potencjał techniczny,
energii wiatru – w oparciu o mapę prędkości wiatru, uwzględniając wysokości
masztu i rodzaje turbin, potencjał wiatru w odniesieniu do powierzchni,
wyrażony w wartościach wyznaczonych dla poszczególnych województw
jako potencjał techniczny,
energii wodnej – potencjał został określony na podstawie analiz literatury pod
kątem przepływów rzecznych, aktualnie występujących źródeł energii
pochodzącej z siły wody, uwzględniając z tego zakresu turbiny przepływowe
nieingerujące w krajobraz,
mikrokogenercji – w oparciu o biogaz na podstawie danych o produkcji.

Dla ciepła sieciowego zostały zidentyfikowane obszary, gdzie istnieją systemy
ciepłownicze. Potencjał techniczny został określony w oparciu o możliwości
podłączenia do tych systemów małych lokalnych źródeł ciepła takich jak:




kolektory słoneczne zlokalizowane na obiektach publicznych - potencjał
energii słonecznej, uwzględniając konwersję cieplną, w oparciu o mapę
nasłonecznienia i powierzchnię lub potencjał techniczny wyrażony
w wartościach wyznaczonych dla poszczególnych województw jako
potencjał techniczny,
kotłownie na biomasę lub biogaz – potencjał techniczny biomasy
wytwarzanej na terenie poszczególnych powiatów,
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biomasa
pochodząca
pozrębowych i odpadów
i pielęgnacji sadów.

z odpadów,
z utrzymania

z uwzględnieniem
odpadów
gminnych terenów zielonych

Przyjęto założenie, że nie ma ograniczeń technicznych związanych z budową
ciepłowni węglowych, gazowych olejowych itp. Ponadto, klastry energii powinny
rozwijać się szczególnie dzięki już istniejącym instalacjom i technologiom.
Dla gazu sieciowego zostały zidentyfikowane obszary, gdzie istnieją sieci gazowe.
Potencjał techniczny został określony w oparciu o możliwości podłączenia do tych
sieci lokalnych źródeł gazu takich jak biogazownie.
Dane niezbędne do oszacowania potencjału technicznego uzyskano na podstawie
analizy zapisów strategicznych dokumentów wojewódzkich dotyczących rozwoju
odnawialnych źródeł energii, takich jak np. „Założenia przestrzenne rozwoju
odnawialnych źródeł energii (…)”, „Ocena konkurencyjności wykorzystania energii
odnawialnej (…)” itp.
Tabela 59. Potencjał techniczny wytworzonej energii w powiecie ze źródeł odnawialnych wyrażony
w MWh i %

Rodzaj potencjału
Potencjał techniczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących biomasę
Potencjał techniczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących biogaz
Potencjał techniczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących słońce
Potencjał techniczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących geotermię
Potencjał techniczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących wiatr
Potencjał techniczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących wodę

Średni potencjał techniczny
wytworzonej energii w
powiecie
[MWh]

Udział procentowy w stosunku
do zużywanej w powiatach
energii
[%]

30 680,17

35,2%

46 881,44

30,4%

249,00

1,5%

103,08

0,1%

4 894,40

5,2%

3 246,22

7,7%

Źródło: Opracowanie własne

Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że największy udział procentowy
produkowanie energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii zużywanej
w powiatach, osiągany może być z biomasy i biogazu. Najgorzej pod tym względem
wypadają źródła geotermalne.
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Tabela 60. Potencjał techniczny dla klastrów energii, uwzględniający różne rodzaje odnawialnych
źródeł energii oraz energii ze źródeł konwencjonalnych

Potencjał techniczny dla klastrów energii,
opartych o:

Udział procentowy w stosunku do zużywanej
w powiatach energii
[%]

energię elektryczną, ciepło i gaz sieciowy

49%

energię elektryczną

34%

ciepło

47%

gaz sieciowy

51%

Źródło: Opracowanie własne

Powyższe dane wskazują, że przy przyjętym założeniu, iż nie ma ograniczeń
technicznych na budowę konwencjonalnych źródeł energii elektrycznej, ciepłowni
węglowych, gazowych olejowych itp., a przy maksymalnych możliwościach
technicznych, potencjał rozwoju klastrów energii jest znaczący i może osiągać
nawet ok. 45-50% zapotrzebowania na energię.

6.3.

Potencjał ekonomiczny

Potencjał ekonomiczny został oparty o uśrednione dane z ostatnich lat dot.
nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, czasu zwrotu inwestycji oraz
wewnętrznej stopy zwrotu. Dzięki zebranym danym ustalono, które technologie są
ekonomicznie uzasadnione i efektywne, a jednocześnie umożliwią rozwój
i funkcjonowanie klastrów w najbliższych latach.
Analiza efektywności ekonomicznej uwzględnia koszt jednostkowy produkcji 1 MWh
energii, biorąc pod uwagę m.in.:






nakłady inwestycyjne,
nakłady eksploatacyjne, w tym:
o koszty osobowe,
o koszty ubezpieczenia instalacji,
o koszty czynszu dzierżawnego, dzierżawy (np. terenów przeznaczonych
pod turbiny wiatrowe),
nakłady naprawcze i modernizacyjne,
amortyzację.

Poniżej przedstawiono dane, które uzyskano na podstawie analizy publikacji
internetowych, w celu ustalenia średnich wartości dla każdej z analizowanych
technologii.
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Tabela 61. Wartości przyjęte do analizy potencjału ekonomicznego

Źródło energii
Energia wiatru
Energia wody
Energia słoneczna
(z instalacji PV)
Energia słoneczna
(z kolektorów słonecznych)
Biogaz

Uśrednione nakłady
inwestycyjne
i eksploatacyjne
[zł]
6 600 000
12 000 000

Uśredniona
wewnętrzna stopa
zwrotu
[%]
21,6
8

7 500 000

3

18

3 000 000

8

7

Czas zwrotu
[lata]
13
8

7 000 000

12,6

14

Biomasa
Energia geotermalna

1 500 000
11 600 000

6,1
-0,35

12,4
25

Konwencjonalne źródła
ciepła, gazowe itp.

600 000

15

10

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ogólnodostępnych23

Powyższe dane odnoszą się do sytuacji, w której nie istnieje możliwość
dofinansowania żadnego z przedsięwzięć. Potencjał ekonomiczny wyznaczono na
podstawie potencjału technicznego, przy wykorzystaniu wewnętrznej stopy zwrotu
oraz informacji o produkcji energii z poszczególnych źródeł odnawialnych.
Wewnętrzna stopa zwrotu jest miernikiem finansowym, dzięki któremu możliwe jest
oszacowanie rentowności inwestycji, ponieważ przedstawia rzeczywistą stopę zysku
z przedsięwzięcia. Wynika to z faktu, że im większa jest wartość wewnętrznej stopy
zwrotu tym większy jest dochód z inwestycji. Na jej podstawie możliwe jest zatem
stwierdzenie czy i w jakim stopniu osiągnięty zostanie ekonomiczny próg rentowności.
Informacja o czasie zwrotu jest także bardzo istotna, ponieważ mówi o przypadkach,
w których realizacja przedsięwzięć jest nieefektywna ekonomicznie. W przypadkach,
gdy czas zwrotu nakładów inwestycyjnych jest większy lub równy 20 lat, uznaje się
nieopłacalność zastosowań, co obrazowane jest również za pomocą wewnętrznej
stopy zwrotu, osiągającej wartość ujemną.

23 M.in. źródła internetowe, we wszystkich przypadkach wgląd 21.01.2017 r.: http://energetyka.wnp.pl/jakie-sa-

koszty-i-zyski-farm-wiatrowych,181365_1_0_0.html
http://www.sii.org.pl/static/img/003021/MEW_prezentacja.pdf
http://www.cire.pl/pliki/2/mewwsercueuropyenergetykawodnawbelgii.pdf
http://praca-i-edukacja.cire.pl/pliki/2/analizarentownoscidomowejinstalacjifotowoltaicznej.pdf
http://www.gospodarzzenergia.pl/systemy-fotowoltaiczne
http://www.imp.gda.pl/bioenergy/Gdansk_10-05-10/Gostomczyk-PK.pdf
http://archiwum.inig.pl/inst/nafta-gaz/nafta-gaz/Nafta-Gaz-2010-08-06.pdf
http://www.cire.pl/pliki/2/modelekonommalebiogaz.pdf
https://www.srmww.pl/images/biuletyny/2014/1_2_2014/52-58.pdf
http://www.m.cire.pl/pliki/2/charakterpracyinstalacji.pdf
http://ae.czasopisma.pan.pl/images/data/ae/wydania/No_2_2012/12_Zaporowski_Analiza.pdf
http://www.cire.pl/pliki/2/ciepl_biom.pdf
http://www.cire.pl/pliki/2/ciepl_geotermalna.pdf
http://www.gospodarzzenergia.pl/kolektory-sloneczne
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Jak wspomniano wcześniej do wyznaczenia potencjału ekonomicznego
wykorzystano wewnętrzna stopę procentową poprzez przemnożenie jej przez wyniki
pośrednie i końcowe potencjału technicznego otrzymując wyniki, które
przedstawiają poniższe dwie tabele.
Tabela 62. Potencjał ekonomiczny wytworzonej energii w powiecie ze źródeł odnawialnych wyrażony
w MWh i %

Rodzaj potencjału

Średni potencjał ekonomiczny Udział procentowy w stosunku
wytworzonej energii w
do zużywanej w powiatach
powiecie
energii
[MWh]
[%]

Potencjał ekonomiczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących biomasę
Potencjał ekonomiczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących biogaz
Potencjał ekonomiczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących słońce
Potencjał ekonomiczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących geotermię
Potencjał ekonomiczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących wiatr
Potencjał ekonomiczny
odnawialnych źródeł
wykorzystujących wodę

26 814,46

30,7%

40 974,38

26,6%

470,60

2,9%

0,00

0,0%

3 837,21

4,1%

2 986,52

7,1%

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki analizy ekonomicznej są analogiczne do analizy technicznej, co wynika ze
sposobu wykonywania analizy poprzez odniesienie wewnętrznej stopy zwrotu jako
wskaźnika rentowności i opłacalności ekonomicznej do wyników potencjału
technicznego.
Tabela 63. Potencjał ekonomiczny dla klastrów energii, uwzględniający różne rodzaje odnawialnych
źródeł energii oraz energii ze źródeł konwencjonalnych

Potencjał ekonomiczny dla klastrów energii,
opartych o:

Udział procentowy w stosunku do zużywanej
w powiatach energii
[%]

energię elektryczną, ciepło i gaz sieciowy

45%

energię elektryczną

32%

ciepło

31%
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Potencjał ekonomiczny dla klastrów energii,
opartych o:

Udział procentowy w stosunku do zużywanej
w powiatach energii
[%]

gaz sieciowy

46%

Źródło: Opracowanie własne

Wyniki przedstawione w powyższej tabeli są niższe niż wyniki, które zawiera tabela 60,
co związane jest faktem, iż potencjał ekonomiczny stanowi drugi poziom
wyznaczania potencjału klastrów energii.

6.4.

Potencjał społeczno-środowiskowy

Potencjał społeczno-środowiskowy został wyznaczony na podstawie potencjału
ekonomicznego przy uwzględnieniu ograniczeń realizacji tego potencjału
wynikających z:
1) świadomości społecznej,
2) warunków środowiskowych,
3) lokalnej polityki energetycznej,
4) lokalnej polityki przestrzennej,
5) warunków geograficznych,
6) dominującej zabudowy (zwartej lub rozproszonej),
7) poziomu rozwoju sieci energetycznych,
8) rozwoju sieci ciepłowniczej,
9) rozwoju sieci przesyłowej gazu,
10) poziomów ponoszonych kosztów,
11) mechanizmów wsparcia.
Potencjał został wyznaczony po wcześniejszej ocenie wielkości ograniczeń
społeczno-środowiskowych, na obszarach (powiatach), na których wystąpić może
wysokie ryzyko konfliktów społeczno-środowiskowych, średnie ryzyko konfliktów
społeczno-środowiskowych oraz niskie ryzyko konfliktów społeczno-środowiskowych.
Na podstawie ustalonych w poszczególnych powiatach stopni ryzyka w skali
trójpoziomowej, zmniejszano wielkość potencjału ekonomicznego przyjmując
zasadę:




wysokie ryzyko konfliktów społeczno-środowiskowych – pomniejszono
możliwość zastosowania danej technologii na danym terenie do 10%,
średnie ryzyko konfliktów społeczno-środowiskowych – potencjał ekonomiczny
wynikający z zastosowania danej technologii pomniejszono do 50%,
niskie ryzyko konfliktów społeczno-środowiskowych – przyjęto, że potencjał
społeczno-środowiskowy jest równy w 99% potencjałowi ekonomicznemu dla
danej technologii.

Wyniki przedstawiono w dwóch kolejnych tabelach.
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Tabela 64. Potencjał społeczno-środowiskowy wytworzonej energii w powiecie ze źródeł odnawialnych
wyrażony w MWh i %

Rodzaj potencjału
Potencjał społecznośrodowiskowy odnawialnych
źródeł wykorzystujących
biomasę
Potencjał społecznośrodowiskowy odnawialnych
źródeł wykorzystujących
biogaz
Potencjał społecznośrodowiskowy odnawialnych
źródeł wykorzystujących
słońce
Potencjał społecznośrodowiskowy odnawialnych
źródeł wykorzystujących
geotermię

Średni potencjał społeczno- Udział procentowy w stosunku
środowiskowy wytworzonej
do zużywanej w powiatach
energii w powiecie
energii
[MWh]
[%]
9 208,56

7,89%

29 831,25

9,58%

17,71

0,43%

0,000

0,00%

0,71

0,06%

483,74

4,54%

Potencjał społecznośrodowiskowy odnawialnych
źródeł wykorzystujących wiatr
Potencjał społecznośrodowiskowy odnawialnych
źródeł wykorzystujących wodę
Źródło: Opracowanie własne

Z powyższych danych wynika, że w zależności od źródeł energii potencjał społecznośrodowiskowy wskazuje na niewielkie wartości, ograniczając możliwości techniczne
i ekonomiczne w znacznym stopniu. Jednakże wykorzystując więcej niż jeden rodzaj
odnawialnych źródeł energii, poprzez np. instalacje hybrydowe, możliwe jest
zwiększenie potencjału rozwoju i funkcjonowania klastrów.
Tabela 65. Potencjał społeczno-środowiskowy dla klastrów energii, uwzględniający różne rodzaje
odnawialnych źródeł energii oraz energii ze źródeł konwencjonalnych

Potencjał społeczno-środowiskowy dla
klastrów energii, opartych:

Udział procentowy w stosunku do zużywanej
w powiatach energii
[%]

o energię elektryczną, ciepło i gaz sieciowy

33%

o energię elektryczną

11%

o ciepło

12%
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Udział procentowy w stosunku do zużywanej
w powiatach energii
[%]

Potencjał społeczno-środowiskowy dla
klastrów energii, opartych:
o gaz sieciowy

18%

Źródło: Opracowanie własne

Potencjał społeczno-środowiskowy, który jest końcowy etapem wykonywania analizy
potencjału klastrów energii pokazuje jak kolejna iteracja, w tym przypadku
nakładania ograniczeń społeczno-środowiskowych zmniejszenia wyniki początkowe
(potencjał techniczny) i pośrednie (potencjał ekonomiczny).
Powyższe wyniki pokazują także różnicę pomiędzy przypadkami klastrów, które
oparte będą tylko jednej dominującej funkcji energetycznej (energia elektryczna,
ciepło, gaz sieciowy) pomiędzy klastrami, w których będą wytwarzane zarówno
ciepło, gaz sieciowy jak i energia elektryczna.

6.5.

Podsumowanie analizy potencjału

Analiza potencjału analizy oparta na trzech krokach, tj. analizie potencjału
technicznego, ekonomicznego i społeczno-środowiskowego, wykazała, że w Polsce
istnieje potencjał rozwoju i funkcjonowania klastrów energii w Polsce.
Rozpatrując wyniki oceny potencjału, które przedstawiają: tabela 60, tabela 63
i tabela 65, należy stwierdzić, że w Polsce istnieje duży potencjał techniczny rozwoju
klastrów energii, ale uwarunkowania ekonomiczne i społeczno-środowiskowe
znacznie redukują możliwości jego wykorzystania. Dane przedstawione w ww.
tabelach zamieszczono także na poniższym rysunku.

Potencjał
techniczny
• ene + c + g
49%
• ene
34%
•c
47%
•g
51%

Potencjał
ekonomiczny
• ene + c + g
45%
• ene
32%
•c
31%
•g
46%

Potencjał
społecznośrodowiskowy
• ene + c + g
33%
• ene
11%
•c
12%
•g
18%

Rys. 34. Wyniki potencjału rozwoju i funkcjonowania klastrów energii (ene – energia elektryczna, c –
ciepło, g – gaz sieciowy)
Źródło: opracowanie własne
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Jak opisano powyżej, ze względu na wykorzystanie techniki rekurencyjnej
i wyznaczanie danych na podstawie danych otrzymanych na wcześniejszym etapie
widać malejące wyniki potencjału w zależności od uwzględnienia ograniczeń
finansowanych oraz ograniczeń społecznych i środowiskowych, to natomiast
powiązane jest ściśle z procesem inwestycyjno-budowlanym.
Proces ten może bowiem zostać ograniczony ze względów na koszty początkowe
lub też brak perspektyw do zwrotu inwestycji. Do ograniczeń środowiskowych można
zaliczyć aspekty regulacyjne, utrudniające proces planistyczny, a następnie
inwestycyjno-budowlany. Przykładem są tutaj np. wymogi lokalizacji poszczególnych
przedsięwzięć. Należy jednak uwzględnić, że w związku z rozwojem źródeł
odnawialnych, w dokumentach prawnych wprowadzane są pewne uproszczenia.
W przypadku lokalizacji biogazowni konieczne jest uwzględnienie przepisów
urbanistycznych, budowlanych, przepisów z zakresu ochrony środowiska. Niezbędna
jest weryfikacja odległości lokalizacji od zabudowy mieszkalnej, obszarów
chronionych itp. Konieczne jest także przeprowadzenie oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko. Innym przykładem uproszczeń prawnych mogą być
farmy wiatrowe o całkowitej wysokości niższej niż 30 m. Turbiny wiatrowe o maszcie
przekraczającym 30 m, zaliczane są do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Na
podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia w związku z art. 63 ust.1 ustawy
OOŚ przedsięwzięcia takie wymagają przeprowadzenia procedury oceny
oddziaływania na środowisko, która może wpływać na wydłużenie terminu
planistycznego i przygotowawczego do realizacji przedsięwzięcia.
Analiza potencjału została wykonana w oparciu o stan na koniec 2016 roku, przy
założeniu
wykorzystania
aktualnie
funkcjonującej
infrastruktury
sieciowej,
ewentualnie jej rozbudowy oraz przy dotychczasowym poziomie rozwoju
odnawialnych źródeł energii.
Na podstawie powyższego schematu można stwierdzić, że klaster energii opierający
się o różnego rodzaju źródła rozproszone, produkcję energii odnawialnej i energii
konwencjonalnej niesie za sobą potencjał na poziomie ponad 30%. Zastosowanie
różnych rodzajów źródeł energii, jest najlepszy sposobem zwiększania potencjału
funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Widać bowiem, że klastry oparte jedynie
o energię elektryczną lub ciepło, lub gaz osiągają wyniki od 10% do nawet 20%
niższe. Co ciekawe, podobne wyniki otrzymano w innej publikacji, stwierdzając, że
„potencjał klastrów energetycznych można szacować na około 30% końcowego
rynku energii elektrycznej w Polsce”24.

Popczyk J. Klastry energetyczne – tak. Energetyka jądrowa i rynek mocy – nie. Nowy rynek energii
elektrycznej – tak, na ten jest już najwyższy czas !!!, Biblioteka Źródłowa Energetyki Prosumenckiej, 2016 r.
24
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7. Identyfikacja źródeł finansowania klastrów energii
7.1.

Wstęp do identyfikacji źródeł finansowania

W aktualnej perspektywie finansowej (przewidzianej na lata 2014-2020), największe
środki finansowe dostępne są w ramach Programów Operacyjnych. W ramach
Programu POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) przewidziane są
m.in. fundusze wspierające rozwój działalności klastrów energii. W Programie
wskazane jest wykorzystanie instrumentów finansowych, tj. zwrotne formy wsparcia,
w odniesieniu do wybranych obszarów gospodarki które przyczyniają się do
transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Poprzez połączenie zwrotnych
i bezzwrotnych form wsparcia możliwa jest większa aktywizacja środków publicznych
oraz prywatnych. Stanowią one także gwarant oddziaływania w perspektywie
długoterminowej.
W ramach przeprowadzonej oceny ex ante wskazano trzy obszary w ramach
programu POIŚ, w których uzasadnione jest zastosowanie instrumentów finansowych.
Zaliczają się do nich: produkcja energii odnawialnej, efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach i efektywność energetyczna w budownictwie mieszkaniowym.
Szczegółowe dane o tych instrumentach przedstawiono w załączniku nr 1 do
niniejszego opracowania.
Uwzględniając cel tworzenia oraz rolę klastrów energii, w niniejszym rozdziale
przedstawiono:
a) identyfikację potencjalnych członków klastrów energii,
b) rodzaje działań objętych wsparciem (w zależności od pochodzenia
i przeznaczenia),
c) szczegółowe informacje o źródłach finansowania działań na poziomie
krajowym i regionalnym.
Zastosowane podejście umożliwia potencjalnym członkom klastra energii
zapoznanie się krok po kroku z kierunkami i rodzajem działań, na które mogą uzyskać
wsparcie finansowe. W załączniku nr 1 przedstawiono dokładną charakterystykę
działań/poddziałań wraz ze wskazaniem beneficjentów, mogących uzyskać
wsparcie finansowe. Załączniku nr 2 zawiera źródła finansowania przedsięwzięć
klastrów energii w regionalnych programach operacyjnych na 2017 r.
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Przykład: Sposób korzystania z informacji przedstawionych w kolejnych rozdziałach
przez Przedsiębiorcę.
Identyfikacja członka klastra
energii:
Przedsiębiorstwo -> Rozdział 7.2

Wybrany kierunek/ rodzaj możliwego działania:
produkcja energii z odnawialnych źródeł
 ->Rozdział 7.3

Wybrane źródło wsparcia:
->POIiŚ 2014-2020
Rozdział 7.4.4

1.1.1

Wybrane poddziałanie:
Wsparcie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
 Załącznik nr 1

Działania objęte wsparciem:
 budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
lądowych farm wiatrowych,
 budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
jednostek wykorzystujących biomasę,
 budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
jednostek wykorzystujących biogaz,
 budowa, przebudowa instalacji skutkująca zwiększeniem mocy zainstalowanej
jednostek wykorzystujących wodę lub energię promieniowania słonecznego lub
energię geotermalną.
 Załącznik nr 1
Rys. 35. Sposób korzystania z informacji przedstawionych w kolejnych rozdziałach przez Przedsiębiorcę
Źródło: opracowanie własne
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7.2.
Identyfikacja potencjalnych członków klastra
energii
W ramach koncepcji modeli biznesowych klastra energii zidentyfikowano
potencjalnych członków klastra energii. Na potrzeby analizy źródeł finansowania
określono grupy potencjalnych beneficjentów, w których zawarto zidentyfikowanych
członków klastra.
Do potencjalnych beneficjentów w ramach klastrów energii należą:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Instytucje publiczne,
JST oraz spółki z ich udziałem,
Koordynator klastra (pełniący funkcję OSD),
Przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy,
Mieszkańcy/odbiorcy końcowi,
Jednostki naukowo-badawcze,
Organizacje pozarządowe,
Prosumenci.

7.3.
Kierunki i rodzaje działań możliwe do realizacji
w ramach klastrów energii kwalifikujące się do
dofinansowania
Głównie kierunki działań, w ramach klastrów energii, związane są z inwestycjami
mającymi na celu rozwój odnawialnych źródła energii, poprawę efektywności
energetycznej, niskoemisyjność, a także promowanie innowacyjnych rozwiązań
w sektorze produkcji energii i ciepła. Poniżej przedstawiono zestawienie działań
możliwych do realizacji w ramach klastrów energii wraz ze wsparciem finansowym:
a) modernizacja energetyczna budynków publicznych i mieszkalnych
(obejmująca termoizolację budynków, wymianę okien, modernizację węzłów
cieplnych, instalację wysokosprawnych systemów ogrzewania itp.),
b) produkcja energii z odnawialnych źródeł energii (obejmująca wszystkie
rodzaje źródeł energii odnawialnej, w tym odzysk energii z odpadów),
c) efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach (włączając w to wszystkie
działania (w tym technologiczne) na rzecz zwiększania efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwach),
d) budowa
i
modernizacja
sieci
elektroenergetycznych,
gazowych
i ciepłowniczych. Celem działań w tym zakresie jest podniesienie efektywności
przesyłu oraz rozbudowa sieci w celu objęcia zasilaniem nowych obszarów
i odbiorców,
e) budowa i modernizacja źródeł energii. Działania w tym zakresie obejmować
mogą zarówno źródła energii odnawialnej jak i wykorzystujące paliwa
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konwencjonalne, podnoszące ich sprawność i ograniczające emisje
zanieczyszczeń do powietrza (np. modernizacja lokalnych kotłowni),
f) wymiana oświetlenia zewnętrznego ulic i dróg na energooszczędne,
g) adaptacja do zmian klimatu, obejmująca, przede wszystkim działania
zabezpieczające przed nasilającymi się zjawiskami i katastrofami naturalnymi,
w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego,
h) zrównoważony transport. Działania w tym zakresie obejmować mogą
zarówno wymianę taboru na niskoemisyjny i bardziej efektywny energetycznie,
jak również działania na rzecz usprawnienia transportu (przede wszystkim
publicznego),
i) wykorzystanie paliw alternatywnych, w tym rozwój wykorzystania paliw
gazowych ciekłych (LNG, LNG i LPG), sprężonych (CNG) i innych,
j) rozwój elektromobilności. Działania w tym zakresie obejmować mogą
m. in. budowę stacji zasilania pojazdów elektrycznych, w tym adaptację sieci
elektroenergetycznych do instalacji punktów zasilania,
k) badania i rozwój oraz działania promocyjno-edukacyjne służące
zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań w klastrach energii, w tym np.
w zakresie stosowanej technologii czy budowy sieci inteligentnych.
W kolejnym podrozdziale dokonano charakterystyki beneficjentów, a na
zamieszczonych
schematach
przedstawiono
możliwości
wsparcia
dla
poszczególnych działań, które mogą być realizowane w ramach klastrów, wraz ze
wskazaniem źródeł finansowania.

7.4.
Mapa
źródeł
finansowania
realizowanych w ramach klastra energii

działań

Dla każdej zidentyfikowanej grupy potencjalnych beneficjentów członków klastra
określono rodzaje działań mogące uzyskać wsparcie oraz wskazano możliwe źródła
finansowania.
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7.4.1. Instytucje publiczne
Instytucje publiczne (państwowe jednostki budżetowe, szpitale, szkoły, itp.),
uczestniczące w klastrze energii mogą uzyskać wsparcie w zakresie realizacji
przedsięwzięć takich jak: modernizacja energetyczna budynków, wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii, budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych, budowa
i modernizacja źródeł energii, wymiana oświetlenia zewnętrznego, zrównoważony
transport, rozwój wykorzystania paliw alternatywnych, rozwój elektromobilności,
badania naukowo- badawczych i działalność promocyjno - edukacyjna. Strzałki na
poniższym schemacie wskazują źródło finansowania dla konkretnych rodzajów
działań.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII

Dla instytucji publicznych

RODZAJ DZIAŁANIA:

ŹRÓDŁO WSPARCIA;

Modernizacja energetyczna
(termomodernizacja)
budynków publicznych

POIiŚ 2014-2020

16 RPO 2014-2020
Produkcja energii
z odnawialnych źródeł
Programy NFOŚiGW
i/lub WFOŚiGW

Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych

Fundusz Elektromobilności

Budowa i modernizacja źródeł
energii (elektrycznej, cieplnej,
kogeneracja)

Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu

Wymiana oświetlenia
zewnętrznego
Horyzont 2020 / Program LIFE
Adaptacja do zmian klimatu
Zrównoważony transport,
w tym wymiana taboru
komunikacyjnego

PROW 2014-2020

ESCO

Rozwój wykorzystania paliw
alternatywnych,
w tym biokomponentów

Instytucje finansowe
(w tym BOŚ i BGK termomodernizacja)

Rozwój elektromobilności
Wsparcie badań i rozwoju
Działania promocyjnoedukacyjne

213

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

7.4.2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z ich
udziałem
JST oraz spółki z ich udziałem, uczestniczące w klastrze energii mogą uzyskać
wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć takich jak: modernizacja energetyczna
budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych, budowa i modernizacja źródeł
energii, wymiana oświetlenia zewnętrznego, zrównoważony transportu, rozwój
wykorzystania paliw alternatywnych, rozwój elektromobilności, badania naukowobadawczych i działalność promocyjno - edukacyjna. Strzałki na poniższym
schemacie wskazują źródło finansowania dla konkretnych rodzajów działań.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa
spółki z ich udziałem
RODZAJ DZIAŁANIA:

ŹRÓDŁO WSPARCIA

Modernizacja energetyczna
(termomodernizacja)
budynków publicznych

POIiŚ 2014-2020

16 RPO 2014-2020
Modernizacja energetyczna
(termomodernizacja)
budynków mieszkalnych

Programy NFOŚiGW
i/lub WFOŚiGW

Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

Fundusz Elektromobilności

Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych

Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu

Budowa i modernizacja źródeł
energii (elektrycznej, cieplnej,
kogeneracja)

Polski Fundusz Rozwoju

Wymiana oświetlenia
zewnętrznego

Horyzont 2020 / Program LIFE

Adaptacja do zmian klimatu
Zrównoważony transport,
w tym wymiana taboru
komunikacyjnego

PROW 2014-2020

ESCO

Rozwój wykorzystania paliw
alternatywnych,
w tym biokomponentów

Instytucje finansowe
(w tym BOŚ i BGK termomodernizacja)

Rozwój elektromobilności
Wsparcie badań i rozwoju
Działania promocyjnoedukacyjne
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7.4.3. Operatorzy systemów dystrybucyjnych
Klastry energii mające zamiar korzystać z własnych systemów dystrybucji mogą
uzyskać wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć takich jak: budowa
i modernizacja sieci elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych oraz
budowa i modernizacja źródeł energii (elektrycznej, cieplnej i kogeneracyjnych).
Strzałki na poniższym schemacie wskazują źródło finansowania dla konkretnych
rodzajów działań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- operatorzy systemów dystrybucyjnych

RODZAJ DZIAŁANIA

ŹRÓDŁO WSPARCIA

Budowa i modernizacja sieci
elektroenergetycznych,
w tym inteligentnych

POIiŚ 2014-2020

16 RPO 2014-2020
Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych
Budowa i modernizacja sieci
gazowych
Budowa i modernizacja źródeł
energii (elektrycznej, cieplnej,
kogeneracja)
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7.4.4. Przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwa uczestniczące w klastrze energii (w tym także koordynator klastra)
mogą uzyskać wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć takich jak: modernizacja
energetyczna budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, budowa
i modernizacja sieci ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowych, budowa
i modernizacja źródeł energii, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważony transport,
rozwój wykorzystania paliw alternatywnych, rozwój elektromobilności, badania
naukowo- badawcze i działalności promocyjno - edukacyjna. Strzałki na poniższym
schemacie wskazują źródło finansowania dla konkretnych rodzajów działań.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy

RODZAJ DZIAŁANIA

ŹRÓDŁO WSPARCIA
POIiŚ 2014-2020

Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

POPW 2014-2020

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

POIR 2014-2020

Budowa i modernizacja sieci
elektroenergetycznych,
w tym inteligentnych

16 RPO 2014-2020

Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych

Programy NFOŚiGW
i/lub WFOŚiGW

Budowa i modernizacja sieci
gazowych

Fundusz Elektromobilności

Budowa i modernizacja źródeł
energii (elektrycznej, cieplnej,
kogeneracja)

Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu

Adaptacja do zmian klimatu

Polski Fundusz Rozwoju

Zrównoważony transport,
w tym wymiana taboru
komunikacyjnego

Horyzont 2020 / Program LIFE

Rozwój wykorzystania paliw
alternatywnych,
w tym biokomponentów

PROW 2014-2020

Rozwój elektromobilności
Wsparcie badań i rozwoju

ESCO

Działania promocyjnoedukacyjne

Plan Junckera

NCBiR
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7.4.5. Mieszkańcy, odbiorcy końcowi
Mieszkańcy, odbiorcy końcowi uczestniczący w klastrze energii mogą uzyskać
wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć takich jak: modernizacja energetyczna
budynków, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Strzałki na poniższym
schemacie wskazują źródło finansowania dla konkretnych rodzajów działań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- mieszkańcy/odbiorcy końcowi

RODZAJ DZIAŁANIA

ŹRÓDŁO WSPARCIA
POIiŚ 2014-2020

Modernizacja energetyczna
(termomodernizacja)
budynków mieszkalnych

16 RPO 2014-2020
Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

Programy NFOŚiGW
i/lub WFOŚiGW

Instytucje finansowe
(w tym BOŚ i BGK termomodernizacja)
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7.4.6. Jednostki naukowo-badawcze
Jednostki naukowo-badawcze, uczestniczące w klastrze energii mogą uzyskać
wsparcie w zakresie realizacji przedsięwzięć takich jak: wykorzystanie energii
z odnawialnych źródeł, efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu,
wsparcie badań i rozwoju. Strzałki na poniższym schemacie wskazują źródło
finansowania dla konkretnych rodzajów działań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- jednostki naukowo-badawcze

RODZAJ DZIAŁANIA:

ŹRÓDŁO WSPARCIA:
POIiŚ 2014-2020

Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

16 RPO 2014-2020

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

Horyzont 2020 / Program LIFE
Adaptacja do zmian klimatu
PROW 2014-2020

Wsparcie badań i rozwoju

NCBiR
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7.4.7. Organizacje pozarządowe
Organizacje pozarządowe uczestniczące w klastrze energii mogą uzyskać wsparcie
w zakresie realizacji przedsięwzięć takich jak: produkcja energii z odnawialnych
źródeł, efektywność energetyczna, adaptacja do zmian klimatu, wsparcie badań
i rozwoju oraz działania promocyjno – edukacyjnych. Strzałki na poniższym
schemacie wskazują źródło finansowania dla konkretnych rodzajów działań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- organizacje pozarządowe

RODZAJ DZIAŁANIA:

ŹRÓDŁO WSPARCIA:

Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

16 RPO 2014-2020

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstwach

Horyzont 2020 / Program LIFE

Adaptacja do zmian klimatu

Wsparcie badań i rozwoju
Działania promocyjnoedukacyjne
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7.4.8. Prosumenci
Prosumenci uczestniczący w klastrze energii mogą uzyskać wsparcie w zakresie
realizacji przedsięwzięć takich jak: produkcja energii z odnawialnych źródeł, rozwój
elektromobilności. Strzałki na poniższym schemacie wskazują źródło finansowania dla
konkretnych rodzajów działań.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ KLASTRÓW ENERGII
w zależności od rodzaju działań

- prosumenci

RODZAJ DZIAŁANIA

ŹRÓDŁO WSPARCIA
POIiŚ 2014-2020

Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

16 RPO 2014-2020
Rozwój elektromobilności
Programy NFOŚiGW
i/lub WFOŚiGW

Fundusz Elektromobilności

Polski Fundusz Rozwoju
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7.4.9. Podsumowanie mapy źródeł finansowania
Na poniższym rysunku przedstawiono główne dostępne źródła finansowania działań
dla członków klastrów energii.

Dochody z działalności
członków klastra

Budżet Państwa (m.in.: Fundusz
Termomodernizacji i Remontów)
Środki zagraniczne
(np.: Mechanizm
Finansowy Europejskiego
Obszaru Gospodarczego EOG)

Fundusze ochrony
środowiska
(NFOŚiGW, WFOŚiGW)

Fundusze Unii Europejskiej
(Horyzont, LIFE, POIiŚ,
POPW, POIR, PROW, RPO)

KLASTER,

Kredyty/pożyczki/dotacje
z instytucji
finansowych
(m.in. BOŚ, BGK)

CZŁONKOWIE

Środki własne członków
klastra, w tym JST i wkłady
rzeczowe

Partnerstwo publicznoprywatne

Inne programy: Polski Fundusz
Rozwoju, Fundusz Niskoemisyjnego
Transportu Fundusz Elektromobilności

Rys. 36. Schemat źródeł finansowania klastrów energii
Źródło: opracowanie własne

Krajowe i regionalne programy operacyjne (finansowane ze środków UE) stanowią
największe źródło finansowania działań na rzecz klastrów energii.
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020).
Głównym celem Programu jest wsparcie gospodarki efektywnie wykorzystującej
zasoby i przyjaznej środowisk, a także sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Cel ten został wyznaczony uwzględniając równowagę oraz wzajemne uzupełnianie
się działań w trzech podstawowych obszarach:




czysta i efektywna energii,
adaptacja do zmian klimatu oraz efektywne wykorzystanie zasobów,
konkurencyjność (z uwzględnieniem ekoinnowacyjności).

W realizację celów POIiŚ 2014-2020 w pełni wpisują się działania na rzecz powstania
klastrów energii, a szczególnie w ramach osi:
I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, gdzie przewidziane jest m. in. wsparcie
działań na rzecz modernizacji energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych,
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zwiększenia efektywności energetycznej
przedsiębiorstw, budowy i modernizacji źródeł energetycznych oraz sieci
energetycznych (w tym sieci inteligentnych),
II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. W ramach tej osi
przewidziane jest wsparcie działań w zakresie środowiska, co może być również
celem klastrów, jak np. w zakresie gospodarki odpadami – wykorzystanie ich na cele
energetyczne,
VI Infrastruktura drogowa dla miast obejmująca m. in. wsparcie działań na rzecz
zrównoważonego transportu i wymiany taboru,
VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego. W ramach tej osi możliwe jest
wsparcie m.in. Budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych z wykorzystaniem
inteligentnych technologii.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020). Celem
Programu jest wsparcie rozwoju terenów wiejskich i podniesienie ich atrakcyjności
gospodarczej oraz konkurencyjności gospodarstw rolnych. W ramach realizacji tego
celu mogą się mieścić również działania na rzecz rozwoju klastrów energii. Wsparcie
może dotyczyć w szczególności realizacji projektów demonstracyjnych, w tym
w zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, czy adaptacji do zmian
klimatu.
W realizację celów PROW 2014-2020 wpisują się działania na rzecz powstania
klastrów energii, a szczególnie w ramach:
M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna. Dla tego działania możliwe jest m.in.
wsparcie projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych.
M05 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk
żywiołowych
i
katastrof
oraz
wprowadzenie
odpowiednich
środków
zapobiegawczych. W ramach tego działania możliwe jest m.in. wsparcie inwestycji
w środki zapobiegawcze, do ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami powodzi
lub deszczu nawalnego.
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR 2014-2020).
Celem Programu jest wzrost innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie
nakładów na badania i rozwój ponoszonych przez przedsiębiorstwa. W realizację
celów POIR 2014-2020 wpisują się działania na rzecz powstania klastrów energii,
a szczególnie w ramach osi:
Oś I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. W tej osi możliwe jest
m.in. wsparcie badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez
przedsiębiorstwa,
projektów
obejmujących
wyłącznie
prace
rozwojowe
z uwzględnieniem wytworzenia instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.
Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW 2014-2020). Program koncentruje się
na wsparciu rozwoju obszaru Polski Wschodniej obejmującego pięć województw:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. w ramach
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Programu możliwe jest uzyskanie wsparcia, przede wszystkim, w zakresie wdrażania
innowacji.
W realizację celów POPW 2014-2020 wpisują się działania na rzecz powstania
klastrów energii, a szczególnie w ramach osi:
Oś I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Dla tej osi możliwe jest wsparcie m.in.
wdrażania innowacji przez MŚP.
Istotne znaczenie dla wsparcia powstawania klastrów będą miały Regionalne
Programy Operacyjne na lata 2014-202025. Programy te różnią się między sobą, ale
generalnie można stwierdzić, że wszystkie mogą wspierać wybrane działania
prowadzone w ramach klastrów energii.
Należy zwrócić uwagę, że istnieje także szereg już wypracowanych mechanizmów
wsparcia realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska, w tym
przeciwdziałania zmianom klimatu, efektywności energetycznej, wykorzystania
odnawialnych źródeł energii itp., które mogą być wykorzystane do wspierania
działań w zakresie klastrów. Ponadto wśród celów klastrów energii mogą znajdować
się cele np. w zakresie ochrony powietrza i odwrotnie, np. jeden z podstawowych
celów klastrów, jakim jest efektywność energetyczna, wpływać będzie pośrednio
także na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza.
Dodatkową grupę środków stanowią krajowe fundusze ekologiczne, a wśród nich
NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Ponadto tworzone są obecnie nowe fundusze, które mogą być wykorzystane
w niektórych rodzajach klastrów:
●

●

Fundusz Elektromobilności26. Wg informacji z Ministerstwa Energii (stan na
grudzień 2016 r.) trwają prace nad przygotowaniem tego Funduszu. Ma on,
przede
wszystkim,
wspierać
rozwój
przedsiębiorczości
w zakresie
elektromobilności. Wskazane jest, aby przy ustalaniu zasad funkcjonowania
Funduszu uwzględnione zostało wsparcie rozwoju klastrów energii np.
w zakresie budowy punktów ładowania pojazdów elektrycznych,
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Fundusz ten ma być powołany na
podstawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach
ciekłych. Ma on być utworzony ze środków państwowych, operatora systemu
przesyłowego oraz innych. Wspierać ma m.in. inwestycje w zakresie
infrastruktury i produkcji paliw alternatywnych, producentów pojazdów na
paliwa alternatywne, transport publiczny, badania związane z rozwojem paliw
alternatywnych, itp. Aktualnie (stan na grudzień 2016) projekt ustawy jest
w trakcie procesu legislacyjnego27 (po rozpatrzeniu przez Komitet ds.
Europejskich RM).

W załączniku 2 przedstawiono źródła finansowania przedsięwzięć klastrów energii w RPO na 2017 r.
http://biznesalert.pl/kurtyka-elektromobilnosc-bedzie-jednym-z-kol-zamachowych-rozwoju-polskiejgospodarki/ (wgląd 1.12.2016)
27 https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12289901 (wgląd 1.12.2016 r.)
25

26
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7.5.
Cele indywidualne klastrów energii w ujęciu
działań wspieranych z różnych źródeł finansowania
W rozdziale 1 określono cele dla klastrów energii. Sformułowano siedem celów
indywidualnych:
1) Uzyskanie określonego efektu ekonomicznego poprzez:
 tańsze zaopatrzenie w energię,
 droższą sprzedaż energii na rynku lokalnym,
 niższe zużycie energii.
2) Wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
3) Rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa,
4) Uniezależnienie się wytwórców energii od zewnętrznych dopłat,
5) Utylizację odpadów,
6) Rozwój nowego modelu biznesowego,
7) Poprawę jakości zasilania.
Cele indywidualne dla klastrów odniesiono do wskazanych typów działań,
potencjalnych beneficjentów oraz możliwych źródeł finansowania tych działań
w zakresie klastrów energii.
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Tabela 66. Uszczegółowienie źródeł finansowania z uwzględnieniem celów indywidualnych klastrów energii

Lp.

1.

2.

3.

Rodzaj działań

Modernizacja energetyczna
(termomodernizacja)
budynków publicznych

Modernizacja energetyczna
(termomodernizacja)
budynków mieszkalnych

Produkcja energii
z odnawialnych źródeł

Beneficjenci*

Źródło/ Program

Państwowe jednostki budżetowe

POIiŚ 2014-2020

JST i spółki z ich udziałem

Regionalne programy
operacyjne

Szpitale, szkoły, muzea, kościoły

NFOŚiGW – Poprawa jakości
powietrza

JST

BGK

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
dostawcy usług energetycznych

POIiŚ 2014-2020

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
dostawcy energii JST, porozumienia wspólnot

POIiŚ 2014-2020

JST, spółdzielnie, mieszkańcy

Regionalne programy
operacyjne

JST, spółdzielnie, mieszkańcy

Wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska
i gospodarki wodnej

JST, spółdzielnie, spółki prawa Handlowego,
osoby fizyczne

BGK

Przedsiębiorcy

POIiŚ 2014-2020

225

Cele klastra
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1, 4 ,7
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Lp.

Rodzaj działań

Beneficjenci*

Źródło/ Program

Państwowe jednostki budżetowe

POIiŚ 2014-2020

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
dostawcy usług energetycznych

POIiŚ 2014-2020

JST, podmioty świadczące usługi publiczne

POIiŚ 2014-2020

Jednostki naukowo-badawcze, publiczne
podmioty doradcze, JST, jednostki
administracji publicznej, konsorcja

PROW 2014-2020

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
dostawcy energii JST, porozumienia wspólnot

POIiŚ 2014-2020

JST, przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

NFOŚiGW – Program
REGION
NFOŚiGW – Program
Wsparcie przedsięwzięć
w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej
gospodarki

Przedsiębiorcy, JST

NFOŚiGW – Program
Poprawa jakości powietrza,

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne
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Lp.

4.

5.

6.

Rodzaj działań

Efektywność energetyczna
w przedsiębiorstw ach

Budowa i modernizacja sieci
elektroenergetycznych (w tym
sieci inteligentnych)

Budowa i modernizacja sieci
ciepłowniczych

Beneficjenci*

Źródło/ Program

Przedsiębiorstwa (duże), dostawcy usług
energetycznych dla tych przedsiębiorstw

POIiŚ 2014-2020

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

OSP, OSD

POIiŚ 2014-2020

Przedsiębiorstwa energetyczne, URE

POIiŚ 2014-2020

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

Przedsiębiorcy, JST, spółdzielnie mieszkaniowe,
podmioty świadczące usługi JST

POIiŚ 2014-2020

Przedsiębiorcy, JST, Spółdzielnie
mieszkaniowe, podmioty świadczące usługi
JST

POIiŚ 2014-2020

Przedsiębiorcy

NFOŚiGW – Program
Wsparcie przedsięwzięć
w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej
gospodarki

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

Osoby prawne, spółki prawa handlowego,
JST, wspólnoty mieszkaniowe

BGK

Cele klastra

1, 3, 4, 7
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Lp.

7.

8.

Rodzaj działań

Beneficjenci*

Źródło/ Program

Budowa i modernizacja sieci
gazowych

Przedsiębiorstwa energetyczne prowadzące
działalność przesyłu, dystrybucji,
magazynowania, regazyfikacji gazu
ziemnego

POIiŚ 2014-2020

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

Przedsiębiorstwa (duże), dostawcy usług
energetycznych dla tych przedsiębiorstw

POIiŚ 2014-2020

Przedsiębiorcy, JST, podmioty świadczące
usługi JST, spółdzielnie mieszkaniowe

POIiŚ 2014-2020

Przedsiębiorcy

NFOŚiGW – Program
Wsparcie dla innowacji
sprzyjających
zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarki

Budowa i modernizacja źródeł
energii (elektrycznej, cieplnej,
kogeneracja)

1, 2 ,4, 6, 7

Prywatni inwestorzy

Plan Junckera – Europejski
Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

Osoby prawne, spółki prawa handlowego,
JST, wspólnoty mieszkaniowe

BGK
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Lp.

Rodzaj działań

Beneficjenci*

Źródło/ Program

Cele klastra

9.

Wymiana oświetlenia
zewnętrznego

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

1, 7

Spółki wodne

PROW 2014-2020

Każdy podmiot zarejestrowany w państwie
członkowskim UE

Program LIFE28

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

JST i ich przedsiębiorstwa i spółki, zarządcy
infrastruktury transportowej, operatorzy
publicznego transportu zbiorowego

POIiŚ 2014-2020

10.

11.

12.

28

29

Adaptacja do zmian klimatu

Zrównoważony transport,
w tym wymiana taboru
komunikacyjnego

Rozwój wykorzystania paliw
alternatywnych, w tym
biokomponentów

1, 2, 3, 7

1, 7
W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

JST, Podmioty dokonujące obrotu paliwami,
PSE S. A., wytwórcy biokomponentów

Fundusz Niskoemisyjnego
transportu29

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-ogolne (wgląd 01.12.2016)
Wg projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (projekt z dn. 14.07.2016, wersja 1.6)
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Lp.

13.

Rodzaj działań

Rozwój elektromobilności

14.
Wsparcie B+R

30
31

Beneficjenci*

Źródło/ Program

W zależności od województwa

Regionalne programy
operacyjne

Bd

Fundusz Elektromobilności30

JST, Przedsiębiorcy

Polski Fundusz Rozwoju

Przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa

POIR 2014-2020

MŚP

POPW 2014-2020

Jednostki naukowo-badawcze, publiczne
podmioty doradcze, JST, jednostki
administracji publicznej, konsorcja

PROW 2014-2020

W zależności od programu

Programy NCBiR

Prywatni inwestorzy

Plan Junckera – Europejski
Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych31

Bez ograniczeń z ukierunkowaniem na
innowacyjność, w tym MŚP, współpracę
międzynarodową, PPP itp.

Horyzont 2020

Plan rozwoju elektromobilności (projekt do konsultacji społecznych http://www.me.gov.pl/node/26456) (wgląd 01.12.2016)
https://www.bgk.pl/samorzady/fundusze-i-programy/plan-junckera-europejski-fundusz-na-rzecz-inwestycji-strategicznych (wgląd 01.12.2016)
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Lp.

15.

Rodzaj działań

Działania promocyjnoedukacyjne

Beneficjenci*

Źródło/ Program

Każdy podmiot zarejestrowany w państwie
członkowskim UE

Program LIFE32

W zależności od programu

Regionalne programy
operacyjne

Źródło: opracowanie własne

32

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/informacje-ogolne(wgląd 01.12.2016)

231

Cele klastra

1, 4, 6, 7

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
Klaster energii jest inicjatywą o ograniczonym zasięgu terytorialnym, a zatem
podstawowe cele klastrów definiowane są w oparciu o potrzeby lokalne, które
determinują rozwój tego rodzaju inicjatyw. Tym niemniej realizacja podstawowych
celów o charakterze lokalnym, w sposób pośredni, wpływa pozytywnie na osiąganie
celów na poziomie regionalnym i krajowym.
W konsekwencji działania realizowane w ramach klastrów energii przekładają się
także na realizację szerzej rozumianych celów o charakterze regionalnym i krajowym,
dlatego możliwości wsparcia finansowego są istotne zarówno z regionalnego jak
i krajowego punktu widzenia.

7.6.

Podsumowanie

Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile w ramach wielu programów istnieją środki
na wsparcie poszczególnych działań, które mogą być realizowane w ramach
klastrów energii, to nie istnieją w nich specjalnie dedykowane środki przeznaczone
na bezpośrednie wsparcie procesu ich tworzenia. W ramach tego procesu może
wystąpić konieczność wykonania kosztownych analiz np. studium wykonalności
danego klastra czy analiz prawnych dotyczących zakresu i kształtu umów pomiędzy
członkami klastra. Etap ten jest decydujący dla decyzji o powstaniu klastra,
a wielkość nakładów finansowych w fazie przygotowawczej (inwestycja własna jego
członków w opracowanie ww. analiz) niesie z sobą ryzyko, że klaster energii może
ostatecznie nie powstać.
Szczegółowe informacje nt. poszczególnych źródeł wsparcia przedsięwzięć
realizowanych na poziomie krajowym w ramach klastrów zamieszczono w załączniku
nr 1 do niniejszego opracowania.
W załączniku nr 2 przedstawiono szczegółowe informacje nt. źródeł wsparcia
przedsięwzięć realizowanych w ramach klastrów na poziomie regionalnym w 16 RPO.
Środki finansowe dostępne w ramach regionalnych programów operacyjnych
utworzonych dla poszczególnych województw są istotną grupą wsparcia dla
lokalnych klastrów energii. Dane dotyczące naborów w ramach RPO w roku 2017
dla działań identyfikowanych w ramach klastrów zestawiono w załączniku nr 2.
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8. Podsumowanie i wnioski
8.1.

Podsumowanie

Klastry energii realizują przede wszystkim indywidualne cele ich członków będąc
zarazem w stanie planować i realizować cele o charakterze lokalnym. Cele
o szerszym znaczeniu, w ujęciu regionalnym czy krajowym mogą być osiągane
poprzez efekt skali. Jednakże przywiązanie członków klastra do zadań o charakterze
krajowym ma ograniczony zasięg, co wynika ze ściśle oddolnego charakteru
inicjatyw klastrowych.
Na
podstawie
przeprowadzonej
analizy
możliwe
jest
wyszczególnienie
poszczególnych etapów tworzenia klastra energii, który zamieszczono poniżej

Zainicjowanie
powstania
klastra energii
Działania
planistyczne
w ramach klastra
energii

•w tym opracowanie dokumentu planistycznego
i przygotowanie szeregu analiz (bilansowych,
finansowych, prognostycznych itp.) przygotowane
w gestii Inicjatora klastra energii

Podpisanie
porozumienia/umowy
działania klastra energii

•w tym powołanie koordynatora
klastra energii

Działania planistyczne
dot. poszczególnych
przedsięwzięć

Finansowanie działań
w ramach klastra energii

Działania bieżące
koordynatora klastra energii.

Realizacja działań
w ramach klastra
energii
Monitoring działań wewnątrz
klastra na podsatwie analiz
adekwatnych do analiz podczas
etapu przygotowawczego

Rys. 37. Schemat przedstawiający proces tworzenia i funkcjonowania klastra
Źródło: opracowanie własne

Ponadto w wyniku przeprowadzonych analiz dowiedziono, iż zidentyfikowane
obszary działalności klastrów energii skupiające się na produkcji, dystrybucji oraz
sprzedaży wszelkich form energii lub jej nośników spełniają postawione przed nimi
cele, również te wychodzące poza charakter lokalny. Zrealizowana analiza wskazuje
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obszary aktywności klastrów istotne z punktu widzenia lokalnej gospodarki, jak
również z punktu widzenia interesu narodowego. Dzięki temu możliwe jest
wartościowanie poszczególnych rodzajów działalności w ramach klastra energii.
Może to znaleźć szczególne zastosowanie w przypadku oceny danego projektu pod
kątem przydatności np. do udzielenia wsparcia o charakterze inwestycyjnym.
W takim wypadku należy rozróżnić identyfikację klastra na poziomie formalnym oraz
na poziomie jakościowym. Poziom formalny pozwala stwierdzić czy dany klaster
w ogóle istnieje, natomiast poziom jakościowy pozwala ocenić, czy klaster realizuje
przewidziane dla niego cele, a przez to czy jest inicjatywą pożądaną z punktu
widzenia interesu regionu, czy też kraju. Tego rodzaju sposób oceny może być
szczególnie przydatny podczas oceny wniosków o dofinansowanie w programach
dofinansowujących przedsięwzięcia planowane do realizacji w zakresie
funkcjonowania klastrów energii.
Modele funkcjonowania klastrów energii zostały podzielone według sposobu, w jaki
energia lub jej nośniki są dostarczane do odbiorców. Może się to odbywać na trzy
sposoby:


z wykorzystaniem własnych sieci dystrybucyjnych,



przy współpracy z istniejącym OSD,



oraz w modelu mieszanym, kiedy to tylko część energii (lub jej konkretny
rodzaj) trafia do odbiorców za pośrednictwem własnej infrastruktury.

Takie ujęcie modeli klastra wynika z kluczowej roli, jaką w modelu energetyki lokalnej
odgrywa sektor dystrybucji. Najważniejsze założenia organizacyjne klastra energii
zawarto w ogólnym schemacie klastra referencyjnego zawierającego najistotniejsze
elementy, jakie mogą mieć znaczenie dla podstaw funkcjonowania klastra.
Na podstawie schematu można także zidentyfikować kluczowych członków klastra,
którzy zostali zdefiniowani poprzez role jakie odgrywają w całym procesie
gospodarczym klastra energii. Zostali oni podzieleni na trzy podstawowe rodzaje
członków:


wytwórcy,



odbiorcy,



koordynator.

Z przeprowadzonych analiz finansowych oraz symulacji scenariuszowych klastra
energii wynika, iż dostosowanie taryf na dystrybucję energii elektrycznej może
w niektórych przypadkach zapewnić stałą opłacalność ekonomiczną inwestycji
w klastry energii
Ponadto z analizy efektywności finansowej wynika, iż nawet bez jakichkolwiek
preferencyjnych zasad dedykowanych klastrom (wsparcie operacyjne, inwestycyjne
czy odmienny sposób obliczania taryf na dystrybucję), wytwórcy są w stanie osiągać
lepsze wyniki finansowe dzięki temu, iż działają w sposób skoordynowany.
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Pozytywne wyniki analiz biznesowych nie gwarantują jednak opłacalności każdej
inicjatywy klastrowej, gdyż przeprowadzone badania mają jedynie charakter
poglądowy. Indywidualna sytuacja danego klastra zależeć będzie od szeregu
zmiennych, począwszy od zwymiarowania działalności klastra, na otoczeniu
zewnętrznym kończąc.
Kwestię przepisów aktualnie obowiązującego prawa, odnoszących się do klastrów
energii określono jako niewystarczająco precyzyjną i budzącą szereg wątpliwości.
Niemniej jednak możliwe jest określenie podstawowych kryteriów formalnych, jakie
powinien spełniać prawidłowo utworzony klaster energii. Na tej podstawie można
stwierdzić, iż proces powstawania klastra składa się z dwóch etapów:


zawarcie porozumienia między podmiotami chcącymi utworzyć klaster,



powołanie koordynatora klastra.

Do kluczowych obszarów działalności klastra energii należy zaliczyć kwestie sposobu
obliczania taryf dystrybucyjnych. Dowiedziono, że aktualnie obowiązująca
metodyka nie odzwierciedla lokalnego łańcucha dostaw energii przez co obciąża
uczestników rynków lokalnych kosztami, które nie zostały realnie poniesione
w stosunku do świadczonej im usługi.
Nie zidentyfikowano istotnych barier prawnych w zakresie potencjalnego
uczestnictwa członków klastra w funkcjonujących systemach wsparcia np. dla
wytwórców energii elektrycznej w źródłach odnawialnych i to zarówno w systemie
certyfikatów, jak i w systemie aukcyjnym. Niewielka zmiana przepisów ustawy o OZE
jest w stanie zapewnić możliwość ubiegania się o wsparcie z systemu aukcyjnego
członkom klastra, jak też umożliwi ona udział w klastrze podmiotom już korzystającym
z dopłat aukcyjnych.
Możliwość udziału JST w klastrach energii nie budzi większych zastrzeżeń czy
niejasności, także w zakresie stosowania przepisów ustawy PZP.
Kwestie podatkowe w klastrze energii zostały odniesione do zidentyfikowanych
wcześniej rodzajów umów zawieranych w klastrze i poza nim. Stwierdzono,
iż potencjalnie oddziaływać mogą na klaster podatki PIT, CIT, VAT, PCC oraz tzw.
ceny transferowe. Z ogólnej charakterystyki prawa podatkowego wynika, iż sposób
naliczania podatków dla członków klastra nie będzie odbiegał w sposób znaczący
od sytuacji standardowych. Jedyną kwestią budzącą wątpliwości są ceny
transferowe, czyli transakcje zawierane pomiędzy powiązanymi uczestnikami rynku,
w tym także klastra.
W ramach ekspertyzy opracowano także analizę potencjału rozwoju
i funkcjonowania klastrów energii w Polsce w oparciu o ograniczenia techniczne,
ekonomiczne i społeczno-środowiskowe. Analiza pokazała, że klastry energii mają
dość duże szanse rozwoju, bo na poziomie 30% pokrycia zapotrzebowania jednostek
bilansowych na energię.
Zidentyfikowane ograniczenia ekonomiczne wynikają ze stosunkowo wysokich
nakładów inwestycyjnych, dodatkowych kosztów eksploatacyjnych, a także
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z powodu czasu zwrotu z inwestycji, które mają być rozwijane w ramach klastra
energii. Z kolei ograniczenia społeczno-ekonomiczne związane są przede wszystkim
z ograniczeniami lokalizacyjnymi oraz uprzedzeniami społecznymi.
Przeprowadzone analizy w zakresie możliwości finansowania klastrów energii
wykazały, że w ramach dostępnych programów istnieją środki finansowe na
wsparcie poszczególnych działań, które mogą być realizowane w ramach klastrów
energii. Nie zidentyfikowano jednak wśród nich środków specjalnie dedykowanych
dla procesu tworzenia klastrów energii.
Reasumując, w toku przeprowadzonych analiz wykazano zasadność uruchamiania
klastrów energii w Polsce, zarówno ze względu na realizację celów lokalnych,
regionalnych oraz krajowych. Wskazano również najważniejsze bariery dla rozwoju tej
koncepcji proponując za każdym razem możliwe środki zaradcze. Wiele kwestii
wymaga jednak szerszej dyskusji i głębszych analiz, które mogą zostać opracowane
dopiero w momencie funkcjonowania pierwszych klastrów energii, dzięki czemu
możliwe będzie zweryfikowanie rzeczywistych problemów, barier oraz szans
i możliwości, z którymi spotkają się inicjatywy klastrów energii.

8.2.

Wnioski

Obszary działalności klastrów ściśle odpowiadają celom jakie są przed nimi stawiane.
Klastry energii mogą wywierać pozytywny wpływ w obszarze społecznym
i gospodarczym nie tylko w wymiarze lokalnym, ale przy odpowiedniej skali, także
w wymiarze ogólnokrajowym. Wykazanie powiązań pomiędzy celami na poziomie
indywidualnym, lokalnym, regionalnym i krajowym dowodzi, iż w przypadku rozwoju
klastrów energii pojawi się znaczny efekt synergii. Przejawiać się on będzie po
pierwsze na poziomie lokalnym, poprzez realizację celów, które nie są bezpośrednio
powiązane z podstawową, ustawowo zdefiniowaną działalnością klastra np. poprzez
rozwój transportu niskoemisyjnego, zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych
w gminach, poprawę jakości powietrza czy utylizację odpadów. Ponadto, przy
uzyskaniu odpowiedniego efektu skali, oddziaływanie synergii może wywołać
pozytywne skutki nawet na poziomie krajowym np. poprzez wzrost bezpieczeństwa
energetycznego. W związku z tym zasadne jest stworzenie optymalnych warunków
ich rozwoju. Realizacją tego postulatu jest między innymi wsparcie inwestycyjne,
które powinno być przyznawane w oparciu o zdefiniowane kryteria jakościowe
danego klastra.
Analiza pod kątem kluczowych członków klastra prowadzi do wniosku, iż klaster
energii powinien być organizacją kompletną i komplementarną, gdzie strona
popytowa jest możliwie najbardziej dopasowana do strony podażowej i odwrotnie.
Oznacza to, iż nie można wartościować członków klastra, albowiem każde ogniwo
łańcucha dostaw ma wpływ na wartość klastra jako całości. Aby jednak klastry
mogły funkcjonować w sposób prawidłowy należy każdorazowo przygotować
zindywidualizowaną strategię biznesową ze szczególnym uwzględnieniem analizy
podażowo popytowej opracowanej w oparciu o krzywe obciążeń odbiorców. Tylko
odpowiednio przygotowane i zwymiarowane klastry energii mają bowiem szansę na
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utrzymanie się na rynku, na którym muszą zaoferować cenę konkurencyjną
w stosunku do dostawców energii z poza klastra. Nie będzie to jednak możliwe bez
zmiany sposobu naliczania stawek dystrybucyjnych.
OZE działające w ramach klastra energii powinny mieć możliwość korzystania
z systemów wsparcia dla energii produkowanej w OZE na zasadach
niedyskryminujących w stosunku do innych uczestników rynku. Co do zasady będzie
to możliwe po interwencji legislacyjnej dopuszczającej sprzedaż energii z OZE do
dowolnego podmiotu i dalszego rozliczenia ujemnego salda z Zarządcą Rozliczeń
S.A. Dzięki wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań nie będzie konieczności
tworzenia koszyków dedykowanych klastrom energii.
Przepisy podatkowe nie budzą większych kontrowersji choć w przypadkach rozliczeń
pomiędzy koordynatorem, a członkami klastra, problematyczna może pozostawać
zasada arm’s lenght dotycząca cen transferowych.
Polska dysponuje wystarczającym potencjałem do rozwoju klastrów energii choć
wymaga on, zwłaszcza w początkowej fazie, wsparcia finansowego. W wyniku
analizy wykazano, że o ile w ramach wielu programów krajowych i regionalnych
istnieją środki na wsparcie poszczególnych działań, które mogą być realizowane
w ramach klastrów, to nie istnieją w nich specjalnie dedykowane środki na wsparcie
procesu ich przygotowywania. W ramach tego procesu może wystąpić konieczność
wykonania dodatkowych analiz, np. opłacalności funkcjonowania danego klastra
czy analiz prawnych dotyczących zakresu i kształtu umów pomiędzy uczestnikami
klastra. Etap ten będzie decydujący dla powstania klastra, a inwestycja jego
uczestników w opracowanie ww. analiz niesie za sobą ryzyko, że klaster może
ostatecznie nie powstać. Dlatego proponuje się rozważyć możliwość finansowania
tych prac z programu krajowego i/lub z regionalnych programów operacyjnych.
Ze względu na fakt, że szczególną rolę w procesie tworzenia klastrów mogą mieć JST,
obejmujące kompleksowo zagadnienia rozwoju lokalnego, proponuje się rozważyć
celowość ich zaangażowania w proces wyboru projektów lub w przypadku, gdy JST
jest uczestnikiem klastra, dodatkowo taki projekt punktować. Punktem wyjściowym
do oceny możliwości zaangażowania jednostek samorządowych stanowić powinny
wyniki analiz oparte na planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe jak również na działaniach uchwalonych i przyjętych do realizacji
wynikających z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Dodatkowym źródłem środków, które może zaangażować się w działania dotyczące
tworzenia i rozwoju klastrów energii jest NFOŚiGW. Biorąc pod uwagę rolę, jaką mogą
spełniać klastry, z punktu widzenia polityki energetycznej Polski oraz znaczenia dla
rozwiązywania problemów lokalnych np. w zakresie ochrony środowiska (w tym
jakości powietrza) i wpływu na rozwój lokalny, proponuje się, aby nowotworzone
programy poprzez kryteria związane z przyjętymi celami indywidualnymi dla klastra
zwiększały alokację środków na działania związane z likwidacją niskiej emisji oraz
monitoringiem jakości powietrza.
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Klastry energii mają szansę stać się ważnym elementem polskiej gospodarki i to
zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym, wspierając szczególnie rozwój
obszarów mniej zurbanizowanych. Gminy wiejskie czy miejsko-wiejskie mogłyby stać
się obszarami atrakcyjnymi inwestycyjnie pod warunkiem możliwości wpisania
pewnych inwestycji w inicjatywę klastra energii. Aby mogło to jednak nastąpić
potrzebne są niezbędne działania legislacyjne oraz te umożliwiające uruchomienie
środków finansowych na dofinansowanie inicjatyw klastrowych we wczesnej fazie
rozwoju.
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9. Rekomendacje dalszych działań prowadzących
do efektywnego wdrożenia klastrów energii
9.1.
Rekomendacje
w
zakresie
wdrożenia proponowanej koncepcji

efektywnego

W celu efektywnego wdrażania proponowanej koncepcji funkcjonowania klastra
energii rekomenduje się następujące działania:
1. Sukcesywne dokonywanie zmian prawnych zaproponowanych w rozdziale
9.4. Zmiany te mogą być wprowadzane w perspektywie 2-3 lat i dotyczyć
głównie ograniczania barier administracyjnych oraz umożliwienia redukcji
kosztów funkcjonowania klastra energii związanych z wytwarzaniem
i dystrybucją nośników energii na poziomie indywidualnym i lokalnym.
2. Ustanowienie specjalnie powołanego podmiotu, koordynatorem klastra
energii powinien być. W ujęciu modelowym tylko taki podmiot będzie
równoważył interesy wszystkich członków klastra energii. Jeżeli rola
koordynatora zostanie powierzona jednemu z członków klastra energii to siłą
rzeczy będzie on stawiał swój interes nad interesem klastra energii, i istnieje
niebezpieczeństwo, że nie zabezpieczą tego żadne postanowienia w
umowie.
3. Wsparcie procesu tworzenia pilotażowych (demonstracyjnych) klastrów
energii oraz przykładowej/modelowej dokumentacji związanej z ich
tworzeniem (analizy wstępne, porozumienia lokalne, listy intencyjne, studia
wykonalności, wytyczne do opracowywania dokumentacji technicznych,
procedury związane z obowiązkiem stosowania ustaw dotyczących PZP, czy
PPP i inne).
4. Monitorowanie procesu tworzenia klastrów energii. Należy rozważyć wymóg
rejestrowania klastrów energii w URE, choć nie powinien być to warunek
konieczny uznania porozumienia za klaster energii. Taka rejestracja dawałaby
tylko pewne przywileje opisane w rozdziale 2.
5. Ze względu na ryzyko blokowania inicjatyw obywatelskich, nie powinna być
dokonywana procedura identyfikacji porozumień nazwanych przez
sygnatariuszy klastrem energii. Ponieważ zawsze inicjatywy wewnątrz klastra
mogą przyczyniać się do realizacji ogólnych celów, jak np. zwiększenie
udziału OZE w lokalnej produkcji energii lub poprawie jakości powietrza.
6. Wprowadzenie dodatkowych przepisów i regulacji upraszczających
procedury związane z zapewnieniem możliwości pełnienia przez
koordynatorów klastrów funkcji spółek obrotu.
7. Wprowadzenie przez operatorów OSD specjalnej taryfy (np. „taryfy K”)
stosowanej dla klastrów energii, odzwierciedlającej realne koszty przesyłu
nośników energii w lokalnym, ograniczonym obszarze operowania (zasięgu)
klastra.
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8. Rozważenie możliwości dostarczenia wsparcia finansowego (dofinansowania)
do kosztów opracowywania wstępnych studiów wykonalności dla projektów
budowy klastrów (np. ze środków UE, czy przy pomocy środków NFOŚIGW
i WFOŚiGW).
9. Stworzenie mechanizmów finansowania zewnętrznego dla przedsięwzięć
inwestycyjnych planowanych w ramach klastrów energii, szczególnie
w odniesieniu do nowoczesnych i nowatorskich technologii energetycznych
(multigeneracja, magazynowanie energii) i wykorzystanie OZE w ogólności.
10. Zapewnienie możliwości ułatwień i dostarczenia specjalnego wsparcia dla
rozwoju klastrów energii w oparciu o różnorodne źródła energii w tym
szczególnie o odnawialne źródła rozproszone oraz przedsięwzięcia oparte
o wykorzystanie już istniejącej infrastruktury technicznej (ewentualnie poprzez
jej rozbudowę lub dostosowanie).
11. Przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej idei klastrów
energii. Kampania powinna być skierowana w pierwszej kolejności do władz
lokalnych (gminnych i powiatowych), ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z identyfikacją lokalnego potencjału dla tworzenia
klastrów energii, jak również związanych z inicjowaniem i generowaniem
wstępnych porozumień dot. tworzenia klastrów energii.
12. Zorganizowanie
cyklu
szkoleń
dotyczących
tworzenia
klastrów,
w szczególności dotyczących powołania koordynatora klastra energii i jego
roli w zarządzaniu klastrem energii. Szkolenia powinny być prowadzone dla
inicjatorów i potencjalnych pracowników koordynatora klastra energii, w tym
dla władz na poziomie lokalnym (gminnym i powiatowym) przez ekspertów
posiadających specjalistyczna wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

9.2.
Rekomendacje co do niekomercyjnych źródeł
finansowania zaangażowanych we wdrożenie
proponowanych koncepcji
Na podstawie dokonanych analiz możliwości finansowania działań w ramach
klastrów energii przedstawia się następujące rekomendacje:
1. Ze względu na fakt, że w analizowanych programach nie ma środków
dedykowanych bezpośrednio na wsparcie procesu przygotowywania
klastrów energii, a w ramach tych procesów może wystąpić konieczność
wykonania kosztownych analiz, np. opłacalności funkcjonowania danego
klastra energii czy analiz prawnych dotyczących zakresu i kształtu umów
pomiędzy członkami klastra energii. (koszt każdej z takich analiz może sięgać
kilkudziesięciu tysięcy zł.) i etap ten jest decydujący dla powstania klastra
energii, proponuje się rozważyć możliwość wsparcia tych działań w ramach
regionalnych programów operacyjnych lub krajowych NFOŚiGW,
2. Biorąc również powyższe pod uwagę proponuje się opracowanie
wzorcowych umów klastrów energii. Wydaje się, że mogłoby to być

240

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
sfinansowane w ramach środków NFOŚiGW. Wymagać to będzie uzgodnienia
z NFOŚiGW.
3. Do rozważenia i uzgodnienia z NFOŚiGW jest powołanie specjalnego
programu NFOŚiGW (np. z opłat zastępczych z systemu białych certyfikatów
lub innych środków) w celu wspierania powstawania klastrów energii.
4. Uwzględniając ważną rolę klastrów energii w skali lokalnej i krajowej proponuje
się w kryteriach wyboru projektów uwzględniać kryteria preferujące projekty
wchodzące w skład klastrów energii i przyczyniające się do kompleksowego
wykorzystania zasobów lokalnych.
5. Podobnie preferowane powinny być projekty wchodzące w skład klastrów
energii przyczyniające się do podwyższenia niezawodności lokalnych sieci
dystrybucyjnych.
6. Ze względu na fakt, że szczególną rolę w procesie tworzenia klastrów energii
mogą mieć JST, obejmujące kompleksowo zagadnienia rozwoju lokalnego,
proponuje się rozważyć celowość ich zaangażowania w proces wyboru
projektów, lub w przypadku, gdy JST jest członkiem klastra energii, dodatkowo
taki projekt punktować. Należy podkreślić, że projekty w tym zakresie powinny
być ściśle powiązane z planami zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną,
i paliwa gazowe jak również z uchwalonymi i przyjętych do realizacji planami
gospodarki niskoemisyjnej.
7. Biorąc pod uwagę, że w wielu przypadkach wsparcie finansowe inicjatyw
klastrów energii może mieć formę zwrotną, dla małych członków klastrów
energii, którzy dopiero podejmują działalność i jeszcze nie mają pewności czy
realizowane działania będą opłacalne, ta forma wsparcia niesie dodatkowe
ryzyko, które może stanowić barierę w podejmowaniu działań. W związku
z tym proponuje się rozważyć możliwość/sposób wsparcia tej grupy członków
klastrów w postaci np. jej wydzielenia z ogólnej puli środków i przewidzenia dla
niej możliwości dotacji.

9.3.
Wskazanie potencjalnych obszarów zmian
legislacyjnych wspierających powstawanie klastrów
energii
Potencjalne zmiany legislacyjne powinny objąć następujące zagadnienia:
1. Zmiana definicji klastra energii oraz koordynatora klastra zgodnie
z zaleceniami z rozdziału 4.1. Zmiany pozwalają w sposób bardziej precyzyjny
zidentyfikować klaster energii oraz określić prawne obowiązki oraz formy prawne
koordynatora klastra. Aktualnie proponowane formy prawne koordynatora klastra
po głębszej analizie okazały się nieadekwatne do funkcji jakie miałby on pełnić.
Ponadto definicja w zaproponowanej, zmienionej wersji dopuszcza do udziału
w klastrze energii jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. Jest to ważne ze względu na
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fakt, iż takie podmioty (są to choćby spółki osobowe czy wspólnoty mieszkaniowe)
stanowią ważną część rzeczywistości gospodarczej i nie należy eliminować ich
udziału w klastrach energii.
2. Modyfikacja przepisów odnoszących się do klastrów energii zgodnie
z zaleceniami z rozdziału 4.1.tj.:
 przeniesienie części aktualnej definicji klastra energii do osobnych jednostek
redakcyjnych,
 doprecyzowanie kwestii związanych z obszarem działalności klastra,
a konkretnie uściślenie, że działa on na obszarze 5 sąsiadujących ze sobą
gmin, a nie 5 dowolnych gmin.
 nadanie koordynatorowi klastra roli agregatora, czyli spółki obrotu, która pełni
rolę pośrednika pomiędzy wytwórcami energii, a jej odbiorcami w ramach
klastra.
Wprowadzenie powyższych zmian sprawi, że przepisy staną się bardziej precyzyjne
i efektywniej posłużą zidentyfikowanym w niniejszej pracy celom klastra.
3. W zakresie obowiązków koncesyjnych nie rekomenduje się istotnych zmian,
jedynie poza aktualnym brzmieniem art. 38a ust. 1 ustawy o OZE, który stanowi, że
członkowie klastra działają w oparciu o koncesję przyznaną koordynatorowi klastra.
Każdy przedsiębiorca powinien działać w oparciu o własną koncesję. W toku analizy
prawnej okazało się, iż takie rozwiązanie nastręcza szereg problemów, których
właściwa identyfikacja i dalsze zmiany wymagać będą głębokich zmian
legislacyjnych, nie przynosząc zarazem żadnych istotnych korzyści. W zamian
proponuje się utrzymanie aktualnych sposobów koncesjonowania, według których
koncesję uzyskuje podmiot, który w ramach klastra energii prowadzi dany rodzaj
działalności regulowanej.
4. Modyfikacja obowiązków zawartych w art. 49a ust. 1 ustawy prawo
energetyczne poprzez poszerzenie katalogu wyłączeń ze wspomnianych
obowiązków w zakresie wytwarzania energii w ramach klastra energii. Należy mieć
na uwadze, że energia produkowana w ramach klastra niekoniecznie musi
pochodzić ze źródeł odnawialnych, a przez to nie zawsze mieści w się w aktualnym
katalogu wyłączeń. Z całą pewnością ratio legis art. 49a ust. 1 ustawy prawo
energetyczne nie obejmuje wytwarzania energii elektrycznej na rynku lokalnym.
5. Umożliwienie korzystania przez klastry energii z instytucji zamkniętego systemu
dystrybucyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy o OZE. W założeniu instytucja
zamkniętego systemu dystrybucyjnego przyczyniać się ma do powstawania
lokalnych obszarów dystrybucji energii, gdzie funkcję OSD pełni właśnie lokalny
podmiot. Instytucja ta zadedykowana została tylko spółdzielniom energetycznym,
podczas gdy z powodzeniem znajdzie ona zastosowanie także przy klastrach energii.
6. Zmiana sposobu kalkulacji taryfy dystrybucyjnej na gaz lub energię
elektryczną produkowaną i dostarczaną w ramach klastra energii zgodnie
z propozycją zawartą w rozdziale 4.2.
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7. W zakresie aukcyjnego systemu wsparcia należy wprowadzić zmiany
umożliwiające wytwórcom sprzedaż energii do innych podmiotów niż sprzedawca
zobowiązany. Aktualny kształt art. 82 ustawy o OZE nakłada na danego wytwórcę
obowiązek zawarcia umowy sprzedaży energii ze sprzedawcą zobowiązanym, co
oznacza, że nie mógłby on sprzedawać energii w ramach klastra.
8. W zakresie wprowadzania biogazu lub biogazu rolniczego do sieci
dystrybucyjnej dowiedziono, że w każdym wypadku konieczne jest uprzednie
uzdatnienie biogazu lub biogazu rolniczego przed wprowadzeniem go do sieci
dystrybucyjnej. Konieczność ta wynika nie tyle z uregulowań prawnych, ile z samej
charakterystyki chemicznej gazu. W związku z powyższym, w celu umożliwienia
uruchamiania klastrów opartych o biometan zarekomendowano skorzystanie ze
wzoru niemieckiego, w którym to operator systemu dystrybucyjnego odpowiada za
odpowiednie przygotowanie gazu do wprowadzenia do sieci gazowej.
Zarekomendowano też rozważenie stworzenia instytucji operatora lokalnej sieci
dystrybucyjnej biogazowej w ramach, której dystrybuowany byłby biogaz i biogaz
rolniczy w pierwotnej formie. Zaznaczono jednak, że powyższe propozycje należy
przedyskutować z przedstawicielami OSD oraz branżą biogazową.
9. Na gruncie zmian w prawie podatkowym rekomenduje się ograniczenie
zasady arm’s lenght w stosunku do działalności prowadzonej w ramach klastra
energii poprzez rozszerzenie wyjątku zawartego w art. 11 ust. 8 Ustawy o CIT i art. 25
ust. 6f Ustawy o PIT.

9.4.
Identyfikacja podmiotów zaangażowanych w
dalsze prace nad koncepcją, wraz z określeniem ich
roli w tworzeniu docelowych rozwiązań
Proponuje się, aby w dalsze prace nad koncepcją funkcjonowania klastrów energii
w Polsce zaangażować następujące podmioty:
●

●

●

●
●

Urząd Regulacji Energetyki w zakresie określenia poziomu zaangażowania
tego Urzędu w proces wdrażania koncepcji funkcjonowania klastrów
energii w Polsce,
Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych i Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej w zakresie oceny koncepcji funkcjonowania
klastrów energii i propozycji wprowadzenia zmian,
Towarzystwo Obrotu Energią w zakresie oceny koncepcji funkcjonowania
klastrów energii i propozycji wprowadzenie zmian oraz wspierania inicjatyw
mających na celu powstanie klastrów energii w tym w szczególności
klastrów energii elektrycznej,
Polskie Sieci Elektroenergetyczne w zakresie określenia roli klastrów energii
w Krajowym Systemie Energetycznym,
Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie w zakresie oceny koncepcji
funkcjonowania klastrów energii i propozycji wprowadzenie zmian.
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●
●

●

●
●
●

●

●

Członkowie Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie są potencjalnymi
inicjatorami klastrów energii z dominującą pozycja ciepła sieciowego,
Ministerstwo Środowiska w zakresie określenia możliwości zmian przepisów
związanych z ochroną środowiska a blokujących rozwój klastrów energii,
Ministerstwo Energii w zakresie połączenia koncepcji klastrów energii
z planowaniem zmian regulacyjnych na rynkach energii elektrycznej
ciepła sieciowego i gazu sieciowego,
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w zakresie określenia jak
koncepcja klastrów energii koresponduje z propozycjami zapisów Kodeksu
urbanistyczno- architektonicznego oraz planowanych zmian przepisów
techniczno-budowalnych,
Ministerstwo Finansów w zakresie ograniczenia zasady arm’s lenght
w odniesieniu do cen transferowych,
przedsiębiorstwa obrotu energią, które mogą pełnić rolę zarówno
inicjatorów, liderów jak i koordynatorów klastrów energii,
instytuty naukowo badawcze i firmy konsultingowe w zakresie oceny
koncepcji funkcjonowania klastrów energii i propozycji wprowadzenie
zmian. Instytuty naukowe mogłyby się stać inicjatorami klastrów energii
w oparciu o innowacyjne technologie, których są twórcami,
związki jednostek samorządu terytorialnego (gmin, miast itp.) w zakresie
oceny
koncepcji
funkcjonowania
klastrów
energii
i propozycji
wprowadzenie zmian,
organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką energetyki
w zakresie oceny koncepcji funkcjonowania klastrów energii i propozycji
wprowadzenie zmian.

9.5.
Wstępny
harmonogram
rekomendowanych
dalszych działań zmierzających do wdrożenia
koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce
W poniższej tabeli przedstawiono wstępny harmonogram rekomendowanych
dalszych działań zmierzających do wdrożenia koncepcji funkcjonowania klastrów
energii w Polsce.
Tabela 67. Harmonogram rekomendowanych dalszych działań wdrożenia koncepcji funkcjonowania
klastrów energii

Lp.

1.

Działanie
Prezentacja koncepcji
funkcjonowania klastrów
energii na konferencja
specjalistycznych –
konsultacje branżowe

Termin

luty 2017 –
marzec 2017
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Finansowanie

Środki własne Ministerstwa
Energii
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Lp.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Działanie
Wprowadzenie zmian
w koncepcji będących
wynikiem konsultacji
branżowych

Zmiany w systemie
finansowania klastrów
energii

Konsultacje z OSD, OSP
oraz OSG w sprawie
reformy rynku usług
dystrybucji energii
elektrycznej i gazu
Przygotowanie
wzorcowych umów
klastrowych dla
poszczególnych modeli
klastrów energii

Termin

Finansowanie

luty 2017 –
lipiec 2017

Wykonawca niniejszej
ekspertyzy w ramach
rękojmi

marzec 2017 – grudzień
2017

NFOŚIGW powinien
w ramach środków np.
z opłat zastępczych
z systemu białych
certyfikatów utworzyć
odpowiedni system
wsparcia

marzec 2017 – grudzień
2018

Środki własne stron
uczestniczących
w konsultacjach

Środki NFOŚIGW
w ramach edukacji
marzec 2017 –
ekologicznej przyznane
listopad 2017
organizacji wyłonionej
w konkursie
Środki NFOŚIGW
Kampania informacyjna
w ramach edukacji
w mediach dotycząca
marzec 2017 – grudzień
ekologicznej przyznane
problematyki klastrów
2017
organizacji wyłonionej
energii
w konkursie
Środki NFOŚIGW
Szkolenia potencjalnych
w ramach edukacji
czerwiec 2017 – grudzień
inicjatorów
ekologicznej przyznane
2017
i koordynatorów klastrów
organizacji wyłonionej
w konkursie
od lutego 2017 –
Monitorowanie procesu
Środki własne Urzędu
długoterminowo
tworzenia klastrów energii
Regulacji Energetyki
(okres min. 5 lat)
od lutego 2017 –
Środki własne Ministerstwa
Zmiany legislacyjne
długoterminowo
Energii
(okres ok. 2-3 lat)

Źródło: opracowanie własne

Poniżej zaprezentowano uszczegółowienie zakresu działań zapisanych w powyższej
tabeli.
Ad 1. Konsultacje branżowe powinny polegać na publikacji koncepcji
funkcjonowania klastrów energii i propozycji zmian legislacyjnych na stronie
Ministerstwa Energii i zbieraniu opinii na temat tych propozycji w formie pisemnej
przez miesiąc,
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Ad 3., 6., 7. Prezes NFOŚIGW w swojej prezentacji na Konferencji w dniu 16 grudnia
2016 przedstawił możliwość zaangażowania środków Funduszu w działania
dotyczące rozwoju klastrów energii,
Ad. 5. Umowy klastra energii mogłyby być rejestrowane przez URE i w ten sposób
prowadzony byłby monitoring procesu tworzenia klastrów energii,
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Załącznik 1. Źródła finansowania przedsięwzięć
klastrów energii na poziomie krajowym
Nazwa Programu

Cel poddziałania

Budżet
Okres wdrażania
Beneficjenci

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.1.1 Wspieranie
inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych
źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących:
budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych
skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych
źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej.
Elementem projektu będzie przyłącze do sieci
elektroenergetycznej lub
sieci
ciepłowniczej
należące do beneficjenta projektu (wytwórcy
energii).
150,0 mln EUR
2015-2023
Przedsiębiorcy – wytwórcy energii z odnawialnych
źródeł energii, wygrywający aukcje oraz nie
uczestniczący w aukcji.




Działania objęte programem





budowa, przebudowa instalacji skutkująca
zwiększeniem mocy zainstalowanej lądowych
farm wiatrowych,
budowa, przebudowa instalacji skutkująca
zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek
wykorzystujących biomasę,
budowa, przebudowa instalacji skutkująca
zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek
wykorzystujących biogaz,
budowa, przebudowa instalacji skutkująca
zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek
wykorzystujących
wodę
lub
energię
promieniowania słonecznego lub energię
geotermalną.

Rodzaj
wsparcia
instrumentów
Dotacja lub kombinacja dotacji i pożyczki
finansowych
oraz
najważniejsze
preferencyjnej w zależności od typu projektu.
warunki przyznawania

251

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.1.2 Wspieranie
projektów
dotyczących
budowy
oraz
przebudowy
sieci
umożliwiających
przyłączanie jednostek wytwarzania energii
z OZE

Cel poddziałania

Wsparcie projektów dotyczących budowy
lub przebudowy sieci elektroenergetycznej
skutkującej zwiększeniem przepustowości
infrastruktury
elektroenergetycznej
umożliwiającej przyłączanie nowych mocy
wytwórczych z odnawialnych źródeł energii
do sieci elektroenergetycznej Operatora
Systemu Przesyłowego (OSP) lub sieci
elektroenergetycznych
Operatorów
Systemów
Dystrybucyjnych
(OSD)
o napięciu 110 kV. Wsparcie dotyczące
przyłączania odnawialnych źródeł energii
do
Krajowego
Systemu
Elektroenergetycznego (KSE) uwzględniać
może część przyłącza należącą do OSP lub
OSD, jak również budowę lub przebudowę
infrastruktury, tak aby możliwe było
przyłączenie
zgłoszonych
operatorowi
mocy
odnawialnych
źródeł
energii
ubiegających się o wydanie warunków
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Budżet

150,0 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023

Beneficjenci

 Operator systemu przesyłowego,
 Operatorzy systemów dystrybucyjnych
Budowa
oraz
przebudowa
sieci
elektroenergetycznej
o napięciu
co
najmniej 110 kV służącej podłączeniu OZE
umożliwiających przyłączenie jednostek
wytwarzania energii z OZE do KSE oraz sieci
dystrybucyjnej o napięciu 110 kV.

Działania objęte programem

Dotacja
(wsparcie
mogą
uzyskać
wyłącznie
projekty umieszczone na Liście Projektów
Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych Strategicznych
dla
infrastruktury
energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020,
oraz najważniejsze warunki przyznawania
stanowiącej Project pipeline dla sektora
energetyki w ramach POIiŚ).
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.2 Promowanie
efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach

Cel poddziałania

Wsparcie
skierowane
do
dużych
przedsiębiorstw
w zakresie zastosowania rozwiązań przyczyniających się
do
optymalizacji
gospodarowania
energią
oraz
zwiększenia
efektywności
energetycznej,
w tym
wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Budżet

150,3 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023

Beneficjenci

Przedsiębiorcy (DP) lub/i podmioty będące dostawcami
usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE
działające na rzecz dużych przedsiębiorstw.
W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia
wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego
przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra
Gospodarki
w sprawie
szczegółowego
wykazu
przedsięwzięć
służących
poprawie
efektywności
energetycznej, mające na celu poprawę efektywności
energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany
technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach
i urządzeniach technicznych w tym m.in.:

Działania objęte programem

1. przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne
energetycznie,
2. głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna
budynków w przedsiębiorstwach,
3. zastosowanie technologii efektywnych energetycznie
w przedsiębiorstwach,
poprzez
przebudowę
lub
wymianę na energooszczędne urządzeń i instalacji
technologicznych,
oświetlenia
oraz
ciągów
transportowych linii produkcyjnych,
4. budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w
tym wymiana źródła na instalację OZE),
5. zastosowanie technologii odzysku energii wraz
z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego
w ramach przedsiębiorstwa.
Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie
inteligentnych
systemów
zarządzania
energią
w przedsiębiorstwie (o ile beneficjent nie posiada już
takiego systemu dotyczącego zarządzania danym
komponentem
gospodarki
energetycznej
przedsiębiorstwa i o ile jest to uzasadnione ekonomicznie).

Rodzaj wsparcia instrumentów Pożyczka preferencyjna oraz dotacja.
finansowych
oraz
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Nazwa Programu
najważniejsze
przyznawania

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.2 Promowanie
efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych
źródeł energii w przedsiębiorstwach
warunki Planowana wysokość udzielonej pożyczki preferencyjnej
oraz dotacji w kosztach inwestycyjnych w zależności od
osiągniętej oszczędności energii finalnej

Oszczędność
energii finalnej

Pożyczka
preferencyjna

Dotacja

<7%

70%

5%

7-15%

65%

10%

>15%

60%

15%

Przewiduje się minimalny udział środków własnych
beneficjenta na poziomie 10% oraz
możliwość
uzupełnienia montażu finansowego o środki banków
komercyjnych.
Okres finansowania pożyczką preferencyjną wyniesie
maksymalnie 15 lat, a oprocentowanie WIBOR 3M-200
punktów bazowych (nie mniej niż 2%).
Dodatkowo w ramach POIiŚ planuje się uruchomienie z
wydzielonej części alokacji pilotażu uwzględniającego w
systemie udział firm ESCO. Firma ESCO, na podstawie
zawartego z przedsiębiorstwem kontraktu EPC (Energy
performance contract) realizować będzie inwestycję,
spłacaną z oszczędności wynikających z mniejszego
zużycia energii. Firma ESCO zapewni finansowanie
inwestycji z wykorzystaniem pożyczki preferencyjnej i
częściowej dotacji ze środków UE, w wysokości zależnej od
osiągniętych oszczędności energii. Jednocześnie kontrakt
przenosi ryzyko niedotrzymania zakładanych poziomów
oszczędności energii z przedsiębiorstwa na firmę ESCO.
Maksymalny okres, na jaki udzielana będzie pożyczka to
10 lat, a poziom jej oprocentowania wynosi WIBOR 3M-150
punktów bazowych (nie mniej niż 3%).
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Nazwa Programu

Cel poddziałania
Budżet
Okres wdrażania

Beneficjenci

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych
Wsparcie
głębokiej,
kompleksowej
modernizacji
energetycznej
budynków
użyteczności publicznej.
165,7 mln EUR
2015-2023
Państwowe jednostki budżetowe,
Szkoły wyższe,
Administracja rządowa oraz nadzorowane
lub
podległe
jej
organy
i jednostki
organizacyjne,
Podmioty będące dostawcami usług
energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE,
działające
na
rzecz
państwowych jednostek budżetowych,
szkół wyższych i organów władzy publicznej,
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych

Działania objęte programem

1. Wsparcie
projektów
inwestycyjnych
dotyczących głębokiej kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej obejmującej:
 ocieplenie,
przegród
zewnętrznych
obiektu, w tym ścian zewnętrznych,
podłóg,
dachów
i stropodachów
wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
 wymiana
oświetlenia
na
energooszczędne,
 przebudowa systemów grzewczych (lub
podłączenie bardziej energetycznie
i ekologicznie
efektywnego
źródła
ciepła),
 instalacja/przebudowa
systemów
chłodzących,
w tym
również
z zastosowaniem OZE,
 budowa
i przebudowa
systemów
wentylacji i klimatyzacji,
 zastosowanie automatyki pogodowej,
 zastosowanie systemów zarządzania
energią w budynku,
 budowa lub przebudowa wewnętrznych
instalacji odbiorczych oraz likwidacja
dotychczasowych
nieefektywnych
źródeł ciepła,
 instalacja
mikrokogeneracji
lub
mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
 instalacja
OZE
w modernizowanych
energetycznie budynkach, jeśli to
wynika z przeprowadzonego audytu
energetycznego,
 opracowanie projektów modernizacji
energetycznej stanowiących element
projektu inwestycyjnego,
 instalacja
indywidualnych
liczników
ciepła, chłodu oraz ciepłej wody
użytkowej,
 instalacja
zaworów
podpionowych
i termostatów,
 tworzenie zielonych dachów i „żyjących,
zielonych ścian”,
 przeprowadzenie
audytów
energetycznych jako elementu projektu
inwestycyjnego,
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.3.1
Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach publicznych
modernizacja instalacji wewnętrznych
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
2. Wsparcie projektów dotyczących tzw.
głębokiej kompleksowej modernizacji
energetycznej
publicznych
szkół
artystycznych w Polsce (zakres projektów
zgodny z pkt. 1 powyżej).



Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
Dotacja
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Cel poddziałania

Wsparcie
głębokiej,
kompleksowej
modernizacji
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Budżet

225,6 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023
Spółdzielnie mieszkaniowe ze wskazanych obszarów
w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miasta
subregionalne,
Wspólnoty
mieszkaniowe
w Strategiach ZIT miast
subregionalne,

Beneficjenci

ze
wskazanych
obszarów
wojewódzkich oraz miasta

Podmioty będące dostawcami usług energetycznych
w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE ze wskazanych obszarów
w Strategiach
ZIT
miast
wojewódzkich
oraz
miast
subregionalnych działające na rzecz spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych obejmującej takie elementy jak:






Działania
programem

objęte










ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian
zewnętrznych,
podłóg,
dachów
i stropodachów,
wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach
wspólnych budynków),
przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie
bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła
ciepła,
instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym
również z zastosowaniem OZE,
budowa
lub
przebudowa
systemów
wentylacji
i klimatyzacji,
zastosowanie automatyki pogodowej,
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,
budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji
odbiorczych
oraz
likwidacja
dotychczasowych
nieefektywnych źródeł ciepła,
instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na
potrzeby własne,
instalacja
OZE
w modernizowanych
energetycznie
budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu
energetycznego,
opracowanie projektów modernizacji energetycznej
stanowiących element projektu inwestycyjnego,
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności
energetycznej w sektorze mieszkaniowym






instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz
ciepłej wody użytkowej,
modernizacja
instalacji
wewnętrznych
ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej,
instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian,
przeprowadzenie
audytów
energetycznych
jako
elementu projektu inwestycyjnego.

Planowana wielkość wsparcia ze środków UE uzależniona
będzie
od
poziomu
zaoszczędzonej/zużycia
energii
pierwotnej.
Wielkość wsparcia ze środków UE w kosztach inwestycyjnych:
Oszczędność
energii
pierwotnej
(energii na cele
grzewcze i CWU)

Finansowanie
bezzwrotne
(dotacja)

>25%

15%

45-50%

40%-60%

20%

35-45%

UE

Finansowanie
zwrotne
(pożyczka
preferencyjna)

UE

Rodzaj
wsparcia >60%
25%
30-40%
instrumentów finansowych
oraz najważniejsze warunki
Premia inwestycyjna zostanie wypłacona w zależności od
przyznawania
osiągnięcia przez budynek w wyniku przeprowadzonej
inwestycji odpowiednich standardów energetycznych
Zużycie energii pierwotnej
(energii na cele grzewcze i
CWU)

Finansowanie bezzwrotne UE
(umorzenie)

120-85 kwh/m2/rok

+10%

<85 kwh/m2/rok

+ 20%

Planowany okres finansowania pożyczką preferencyjną
wynosi do 20 lat (możliwy dłuższy termin w przypadku bardziej
kompleksowych i ambitnych projektów). Oprocentowanie
pożyczki na poziomie WIBOR 3M-200pb (nie mniej niż 2%).
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POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.4.1
Wsparcie budowy inteligentnych sieci
elektroenergetycznych
o charakterze
pilotażowym i demonstracyjnym

Cel poddziałania

Wsparcie projektów dotyczących budowy
i przebudowy systemów dystrybucyjnych
niskiego i średniego napięcia związanych
z wdrożeniem technologii inteligentnych
sieci „smart grid” w celu m.in. ograniczenia
strat sieciowych i/lub zwiększenia możliwości
przyłączania OZE.

Budżet

102,0 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023

Beneficjenci

Działania objęte programem

Przedsiębiorstwa energetyczne,
Urząd Regulacji Energetyki
1. Budowa lub przebudowa systemów
dystrybucyjnych średniego i niskiego
napięcia
związane
z wdrożeniem
technologii
inteligentnych
sieci
dedykowanych ograniczaniu zużycia
energii i/lub zwiększeniu możliwości
przyłączeniowych OZE, w tym np.
wymiana transformatorów oraz, jako
element stanowiący integralną część
projektu, inteligentny system pomiarowy.
2. Kompleksowe
pilotażowe
i demonstracyjne projekty wdrażające
inteligentne rozwiązania na danym
obszarze mające na celu racjonalizację
zużycia energii i/lub optymalizację
wykorzystania energii wytworzonej z OZE.

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
Dotacja
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.5 Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu

Cel poddziałania

Wsparcie
skierowane
na
poprawę
efektywności dystrybucji ciepła i/lub chłodu
głównie na cele komunalno-bytowe będzie
odnosić się do obszarów (głównie
miejskich)
posiadających
uprzednio
przygotowane i pozytywnie zweryfikowane
przez
NFOŚiGW
plany
gospodarki
niskoemisyjnej
oraz
wynikających
ze
strategii ZIT miast wojewódzkich (obowiązek
zgodności ze Strategią ZIT dotyczy
projektów
wybieranych
w trybie
pozakonkursowym),
w których
uwzględniono
potrzeby
dotyczące
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym
głównie CO2 i PM10.
Nadrzędnym celem podjętych interwencji
ma być poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
szczególnie szkodliwych dla jakości życia
ludzi, czyli zmniejszenie tzw. „niskiej emisji”
na
obszarach,
gdzie
występują
ponadnormatywne poziomy stężenia PM10.

Budżet

337,5 mln EUR (z czego co najmniej 140 mln
EUR przeznaczonych jest wyłącznie na
obszary o ponadnormatywnych poziomach
stężenia PM10)

Okres wdrażania

2015-2023



Beneficjenci






Działania objęte programem
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Przedsiębiorcy,
JST oraz działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne,
Spółdzielnie mieszkaniowe,
Podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach
realizacji
obowiązków
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
nie
będące
przedsiębiorcami
przebudowa
istniejących
systemów
ciepłowniczych i sieci chłodu, celem
zmniejszenia
strat
na
przesyle
i dystrybucji,
budową przyłączy do istniejących
budynków
i instalacja
węzłów
indywidualnych skutkująca likwidacją

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.5 Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu

Nazwa Programu





Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
oraz najważniejsze warunki przyznawania

węzłów grupowych,
budowa
nowych
odcinków
sieci
cieplnej wraz z przyłączami i węzłami
ciepłowniczymi
w celu
likwidacji
istniejących lokalnych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym,
podłączenia
budynków
do
sieci
ciepłowniczej
mające
na
celu
likwidację indywidualnych i zbiorowych
źródeł niskiej emisji.

Dotacja
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POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.6.1 Źródła
wysokosprawnej kogeneracji

Cel poddziałania

Wsparcie skierowane będzie na budowę
nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku
rozbudowy lub przebudowy) istniejących
jednostek wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła
w technologii
wysokosprawnej
kogeneracji
w jednostkach
kogeneracji
o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej
powyżej 1 MW.

Budżet

100,2 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023




Beneficjenci



Działania objęte programem

Przedsiębiorcy,
JST oraz działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne,
Podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach
realizacji
obowiązków
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
nie
będące
przedsiębiorcami,
Spółdzielnie mieszkaniowe,
Podmioty będące dostawcami usług
energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE
działające
na
rzecz
jednostek samorządu terytorialnego

1. W przypadku instalacji spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20
MW:
 budowa,
przebudowa
jednostek
wysokosprawnej
kogeneracji
oraz
przebudowa istniejących jednostek na
jednostki wysokosprawnej kogeneracji
wykorzystujące biomasę jako paliwo.
2. W przypadku instalacji spalania paliw
o nominalnej mocy cieplnej mniejsze lub
równej 20 MW:
 budowa, uzasadnionych pod względem
ekonomicznym,
nowych
jednostek
wysokosprawnej
kogeneracji
o jak
najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz
innych zanieczyszczeń powietrza (w
przypadku paliw pochodzących z OZE
lub paliw kopalnych). w przypadku
nowych jednostek kogeneracji powinno
zostać osiągnięte co najmniej 10%
uzysku
efektywności
energetycznej
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POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.6.1 Źródła
wysokosprawnej kogeneracji
w porównaniu do rozdzielonej produkcji
energii
cieplnej i elektrycznej przy
zastosowaniu najlepszych dostępnych
technologii,
 przebudowa istniejących instalacji na
instalacje
wykorzystujące
jednostki
wysokosprawnej kogeneracji skutkująca
redukcją CO2 o co najmniej 30%
w porównaniu do strumienia ciepła
w istniejącej instalacji. Dopuszczona jest
pomoc inwestycyjna dla jednostek
wysokosprawnej
kogeneracji
spalających
paliwa
kopalne pod
warunkiem, że jednostki te nie zastępują
urządzeń
o niższej
emisji,
a inne
alternatywne rozwiązania byłyby mniej
efektywne i bardziej emisyjne.
3. Realizacja kompleksowych projektów
(spełniających kryteria z punktów 1 lub 2)
dotyczących
budowy
nowych
lub
przebudowy
istniejących
jednostek
wysokosprawnej
kogeneracji
wraz
z sieciami ciepłowniczymi lub sieciami
chłodu, dzięki którym możliwe będzie
wykorzystania ciepła/chłodu powstałego
w danej instalacji.

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
Dotacja
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.6.2 Sieci
ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł
wysokosprawnej kogeneracji

Cel poddziałania

Do wsparcia kwalifikować się będą
projekty, wynikające z planów gospodarki
niskoemisyjnej w ramach, których zostanie
zapewniona
koordynacja
pomiędzy
inwestycjami dotyczącymi wysokosprawnej
kogeneracji,
głębokiej
i kompleksowej
modernizacji energetycznej budynków oraz
rozbudowy
i modernizacji
infrastruktury
dystrybucyjnej ciepła.

Budżet

176,2 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023




Beneficjenci







Działania objęte programem
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przedsiębiorcy,
JST oraz działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne,
podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach
realizacji
obowiązków
własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
nie
będące
przedsiębiorcami,
spółdzielnie mieszkaniowe,
podmioty będące dostawcami usług
energetycznych w rozumieniu dyrektywy
2012/27/UE
działające
na
rzecz
jednostek samorządu terytorialnego,
budowa sieci ciepłowniczych lub sieci
chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca
wykorzystanie
energii
cieplnej
wytworzonej
w źródłach
wysokosprawnej kogeneracji,
wykorzystanie
ciepła
odpadowego
wyprodukowanego
w układach
wysokosprawnej kogeneracji w ramach
projektów
rozbudowy/budowy
sieci
ciepłowniczych,
budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu
umożliwiająca
wykorzystanie ciepła
wytworzonego
w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji (w tym
możliwe jest również wykorzystanie
ciepła odpadowego, ciepła z instalacji
OZE), a także powodującej zwiększenie
wykorzystania
ciepła
wyprodukowanego
w takich

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
instalacjach.
Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
Dotacja
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej

Nazwa programu

Wsparcie skierowane będzie na realizację kompleksowego
programu na terenie województwa śląskiego, w którym
projekty cząstkowe realizowane przez poszczególnych
beneficjentów będą skorelowane z projektami w ramach
Strategii ZIT wspieranych ze środków RPO Województwa
Śląskiego.

Cel poddziałania

Wsparcie
głębokiej
kompleksowej
modernizacji
energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
gdzie
identyfikacja
optymalnego
zestawu
działań
zwiększających
efektywność energetyczną
w danym
budynku dokonywana będzie ex-ante na podstawie audytu
energetycznego.

Budżet

30,4 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023
Spółdzielnie
mieszkaniowe
z obszaru
wskazanego
w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion
Centralny),
 Wspólnoty
mieszkaniowe
z obszaru
wskazanego
w Strategii ZIT dla województwa śląskiego (Subregion
Centralny),
 Podmioty będące dostawcami usług energetycznych
w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE działające na rzecz
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
 Porozumienia
wspólnot
mieszkaniowych
z obszaru
wskazanego w Strategii ZIT dla województwa śląskiego
(Subregion Centralny),
Wsparcie projektów inwestycyjnych dotyczących głębokiej
kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych
budynków mieszkaniowych obejmującej takie elementy jak:


Beneficjenci



Działania
programem

objęte








ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian
zewnętrznych,
podłóg,
dachów
i stropodachów,
wymiana okien, drzwi zewnętrznych,
wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach
wspólnych budynków),
przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie
bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła
ciepła,
instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym
również z zastosowaniem OZE,
budowa
lub
przebudowa
systemów
wentylacji
i klimatyzacji,
zastosowanie automatyki pogodowej,
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Nazwa programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej
zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,
budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji,
odbiorczych
oraz
likwidacja
dotychczasowych
nieefektywnych źródeł ciepła,
 instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na
potrzeby własne,
 instalacja OZE w modernizowanych energetycznie
budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu
energetycznego,
 opracowanie projektów modernizacji energetycznej
stanowiących element projektu inwestycyjnego,
 instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz
ciepłej wody użytkowej,
 modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej,
 instalacja zaworów podpionowych i termostatów,
 tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian,
 przeprowadzenie
audytów
energetycznych
jako
elementu projektu inwestycyjnego,
Planowana wielkość wsparcia ze środków UE uzależniona
będzie od poziomu zaoszczędzonej/zużycia energii
pierwotnej.




Wielkość
wsparcia
inwestycyjnych:

Rodzaj
wsparcia
instrumentów finansowych
oraz
najważniejsze
warunki przyznawania

ze

środków

UE

w

kosztach

Oszczędność
energii
pierwotnej
(energii na cele
grzewcze i CWU)

Finansowanie
bezzwrotne
UE
(dotacja)

Finansowanie
zwrotne
UE
(pożyczka
preferencyjna)

>25%

15%

45-50%

40%-60%

20%

35-45%

>60%

25%

30-40%

Premia inwestycyjna zostanie wypłacona w zależności od
osiągnięcia przez budynek w wyniku przeprowadzonej
inwestycji odpowiednich standardów energetycznych
Zużycie energii pierwotnej
(energii na cele grzewcze i
CWU)
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Finansowanie bezzwrotne UE
(umorzenie)
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Nazwa programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności
energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej
120-85 kwh/m2/rok

+10%

<85 kwh/m2/rok

+ 20%

Planowany okres finansowania pożyczką preferencyjną
wynosi do 20 lat (możliwy dłuższy termin w przypadku
bardziej
kompleksowych
i
ambitnych
projektów).
Oprocentowanie pożyczki na poziomie WIBOR 3M-200pb
(nie mniej niż 2%).
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Nazwa Programu

Cel poddziałania

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.7.2 Efektywna
dystrybucja ciepła i chłodu w konurbacji śląsko
dąbrowskiej
Wsparcie skierowane będzie na realizację
kompleksowego
programu
na
terenie
województwa
śląskiego,
w którym
projekty
cząstkowe realizowane przez poszczególnych
beneficjentów będą skorelowane z projektami
w ramach Strategii ZIT wspieranych ze środków
RPO Województwa Śląskiego.


Budowa/przebudowa
głównie
na
cele
komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła
i/lub chłodu do istniejących odbiorców.

Budżet

186,6 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023



Beneficjenci




przedsiębiorcy,
jst oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne,
spółdzielnie mieszkaniowe,
podmioty
świadczące
usługi
publiczne
w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek
samorządu
terytorialnego
nie
będące przedsiębiorcami

W zakresie sieci ciepłowniczych i chłodu:



Działania objęte programem




Rodzaj wsparcia instrumentów
finansowych oraz najważniejsze
warunki przyznawania

przebudowa
istniejących
systemów
ciepłowniczych
i sieci
chłodu,
celem
zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji,
budową przyłączy do istniejących budynków
i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca
likwidacją węzłów grupowych,
budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz
z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu
likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła
opalanych paliwem stałym,
podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej
mające na celu likwidację indywidualnych
i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Dotacja
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Nazwa Programu

Cel poddziałania

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.7.3 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej
Wsparcie skierowane będzie na realizację
kompleksowego
programu
na
terenie
województwa śląskiego, w którym projekty
cząstkowe realizowane przez poszczególnych
beneficjentów będą skorelowane z projektami
w ramach Strategii ZIT wspieranych ze środków
RPO Województwa Śląskiego.


Wykorzystywania
wysokosprawnej
kogeneracji ciepła i energii elektrycznej
poprzez
budowę
głównie
na
cele
komunalno-bytowe sieci dystrybucji ciepła
i/lub chłodu.

Budżet

23,8 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023



Beneficjenci








Działania objęte programem





przedsiębiorcy,
JST oraz działające w ich imieniu jednostki
organizacyjne,
spółdzielnie mieszkaniowe,
podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego nie
będące przedsiębiorcami
budowa sieci ciepłowniczych lub sieci
chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca
wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej
w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,
wykorzystanie
ciepła
odpadowego
wyprodukowanego
w układach
wysokosprawnej
kogeneracji
w ramach
projektów
rozbudowy/budowy
sieci
ciepłowniczych,
budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu
umożliwiająca
wykorzystanie
ciepła
wytworzonego
w warunkach
wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe
jest
również
wykorzystanie
ciepła
odpadowego, ciepła z instalacji OZE),
a także
powodującej
zwiększeniem
wykorzystania ciepła wyprodukowanego
w takich instalacjach,
budowa sieci ciepłowniczych lub sieci
chłodu (w tym przyłączy) umożliwiająca
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 1.7.3 Promowanie
wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji
ciepła i energii elektrycznej w konurbacji
śląsko-dąbrowskiej
wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej
w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,
a w tym, m.in. budowa sieci ciepłowniczych
w celu przyłączenie istniejącego systemu
przesyłu
ciepła
do
nowego
lub
zmodernizowanego (w kierunku zwiększenia
mocy) źródła ciepła,

Rodzaj
wsparcia
instrumentów
finansowych oraz najważniejsze warunki
Dotacja
przyznawania
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie
Gospodarka odpadami komunalnymi

2.2

Cel poddziałania

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
podlegających składowaniu. Zostanie to
osiągnięte dzięki racjonalizacji systemu
gospodarki odpadami (w tym m.in. dzięki
zapewnieniu właściwej infrastruktury do
zagospodarowywania odpadów).

Budżet

932,8 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023
JST i ich związki, działające w ich imieniu
jednostki organizacyjne,

Beneficjenci

Podmioty świadczące usługi publiczne
w ramach realizacji obowiązków własnych
jednostek samorządu terytorialnego


Działania objęte programem





projekty obejmujące swoim zakresem
elementy
gospodarki
odpadami
zgodnej
z hierarchią
sposobów
postępowania
z odpadami,
w tym
instalacje
do
termicznego
przekształcania odpadów,
projekty obejmujące swoim zakresem
elementy
gospodarki
odpadami
zgodnej
z hierarchią
sposobów
postępowania
z odpadami
z wyłączeniem instalacji do termicznego
przekształcania odpadów,
projekty dotyczące wyłącznie instalacji
do
termicznego
przekształcania
odpadów,

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
Dotacja
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 6.1 Rozwój
publicznego
transportu
zbiorowego
w miastach

Cel poddziałania

Wsparcie projektów mających na celu
zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego
w miastach, poprawę płynności ruchu,
bezpieczeństwa
i ograniczenie
negatywnego wpływu transportu na
środowisko naturalne w miastach i na ich
obszarach funkcjonalnych.

Budżet

2 299,2 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023


Beneficjenci
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JST (w tym ich związki i porozumienia) –
miasta
wojewódzkie i ich
obszary
funkcjonalne oraz działające w ich
imieniu jednostki organizacyjne i spółki
specjalnego przeznaczenia,
Zarządcy
infrastruktury
służącej
transportowi miejskiemu,
Operatorzy
publicznego
transportu
zbiorowego

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

Działania objęte programem

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 6.1 Rozwój
publicznego
transportu
zbiorowego
w miastach
1. Inwestycje infrastrukturalne: adaptacja,
budowa, przebudowa, rozbudowa sieci
transportu miejskiego, w tym m.in.:
 budowa,
przebudowa,
rozbudowa
układu torowego na trasach, pętlach,
bocznicach oraz zajezdniach,
 budowa linii metra,
 budowa, przebudowa, rozbudowa sieci
energetycznej i podstacji trakcyjnych
tramwajowych, trolejbusowych,
 przebudowa, rozbudowa dróg mająca
na
celu
wprowadzenie
ruchu
uprzywilejowanego
lub
uprzywilejowanie ruchu istniejącego
pojazdów
publicznego
transportu
zbiorowego,
 wyposażenie
dróg,
ulic,
torowisk
w obiekty
inżynieryjne
i niezbędne
urządzenia
drogowe/
zakup
niezbędnego
sprzętu
służącego
bezpieczeństwu
ruchu
pojazdów
transportu publicznego,
 wyposażenie dróg, ulic w infrastrukturę
służącą
obsłudze
transportu
publicznego (np. zatoki, podjazdy,
zjazdy) oraz pasażerów (np. przystanki,
wyspy),
 budowa, przebudowa
i rozbudowa
węzłów przesiadkowych w tym systemy
parkingów dla samochodów „Parkuj
i Jedź” („Park & Ride”) oraz dla rowerów
(„Bike & Ride”),
 budowa systemów transportowych PRT.
2. Inwestycje
taborowe:
zakup,
modernizacja
taboru
szynowego
(tramwajowego, metra), trolejbusowego
i autobusowego
wraz
z niezbędną
infrastrukturą służącą do jego utrzymania
(np. zaplecza techniczne do obsługi
i konserwacji taboru wraz z niezbędnym
sprzętem
specjalistycznym,
miejsca
i urządzenia
zasilania
paliwem
alternatywnym).

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych Dotacja
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 6.1 Rozwój
publicznego
transportu
zbiorowego
w miastach

oraz najważniejsze warunki przyznawania
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Nazwa Programu

POIŚ 2014 – 2020, podziałanie 7.1 Rozwój
inteligentnych systemów magazynowania,
przesyłu i dystrybucji energii

Cel poddziałania

Wsparcie
projektów
dotyczących
zapewnienia
bezpieczeństwa
energetycznego kraju w zakresie rozwoju
sieci
przesyłowych
i dystrybucyjnych
z wykorzystaniem
funkcjonalności
sieci
inteligentnej tzw. smart grid.

Budżet

1 000 mln EUR (regiony lepiej rozwinięte:
28,2 mln EUR, regiony słabiej rozwinięte:
971,8 mln EUR)

Okres wdrażania

2015-2023


Beneficjenci





Działania objęte programem




Przedsiębiorstwa
energetyczne
prowadzące
działalność
przesyłu,
dystrybucji,
magazynowania,
regazyfikacji gazu ziemnego,
Przedsiębiorstwa
energetyczne
zajmujące się przesyłem i dystrybucją
energii elektrycznej,
budowa
i/lub
przebudowa
sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych gazu
ziemnego wraz z infrastrukturą wsparcia
dla
systemu
z wykorzystaniem
technologii smart,
budowa
i/lub
przebudowa
sieci
przesyłowych i dystrybucyjnych energii
elektrycznej o napięciu nie mniejszym niż
110kV z wykorzystaniem funkcjonalności
smart,
budowa i/lub przebudowa magazynów
gazu ziemnego,
przebudowa możliwości regazyfikacji
terminala LNG,

Dofinansowanie przyznawane w formie
dotacji. Wsparcie mogą uzyskać wyłącznie
projekty umieszczone na Liście Projektów
dla
infrastruktury
Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych Strategicznych
energetycznej w ramach POIiŚ 2014-2020,
oraz najważniejsze warunki przyznawania
stanowiącej Project pipeline dla sektora
energetyki w ramach POIiŚ)
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Nazwa Programu

POIR 2014 – 2020, podziałanie 1.1.1 Badania
przemysłowe
i prace
rozwojowe
realizowane przez przedsiębiorstwa

Cel poddziałania

Wsparcie
projektów
które
obejmują
badania przemysłowe i prace rozwojowe
albo prace rozwojowe (projekty, w których
nie przewidziano prac rozwojowych nie
mogą uzyskać dofinansowania).

Budżet

1 880 mln EUR (koperta mazowiecka: 189
mln EUR, koperta 15 województw: 1 691 mln
EUR)

Okres wdrażania

2015-2023

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa

Działania objęte programem




Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
bd
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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Badania
przemysłowe
rozwojowe,
Prace rozwojowe,

i prace
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Nazwa Programu

POIR 2014 – 2020, podziałanie 1.1.2 Prace
B+R związane z wytworzeniem instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej

Cel poddziałania

Wsparcie
projektów
które
obejmują
wyłącznie
prace
rozwojowe
z uwzględnieniem
wytworzenia
instalacji
pilotażowej/demonstracyjnej.

Budżet

657 mln EUR (koperta mazowiecka: 66 mln
EUR, koperta 15 województw: 591,0 mln EUR)

Okres wdrażania

2015-2023

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa

Działania objęte programem

Prace rozwojowe

Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
bd
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
Nazwa Programu

POPW 2014 – 2020, podziałanie
Wdrażanie innowacji przez MŚP

Cel poddziałania

Celem interwencji skierowanej do MŚP –
działających
w ramach
ponadregionalnych
powiązań
kooperacyjnych – jest zwiększenie ich
potencjału
w zakresie
zdolności
do
realizowania procesów innowacyjnych.
Działanie koncentrować będzie się na
wsparciu
tworzenia
innowacyjnych
produktów17 poprzez wdrożenie wyników
prac B+R przez MŚP.

Budżet

100,1 mln EUR

Okres wdrażania

2015-2023
MŚP
(wchodzący
w skład
ponadregionalnego
powiązania
kooperacyjnego)
W ramach poddziałania wspierane będą
projekty
prowadzące
do
stworzenia
innowacyjnych
(na
poziomie
kraju)
produktów poprzez wdrożenie (własnych
lub
nabytych)
wyników
prac
B+R.
w ramach projektu beneficjent będzie
mógł
współfinansować
poszczególne
etapy procesu inwestycyjnego mającego
na
celu
wdrożenie
innowacyjnego
produktu:
 przygotowanie
do
wdrożenia
obejmujące
w szczególności:
przygotowanie analizy rynku i możliwości
ulokowania
na
nim
produktu,
przygotowanie
dokumentacji
wdrożeniowej,
uzyskanie,
walidację
i obronę
patentu,
uzyskanie
niezbędnych certyfikatów i akredytacji,
od których uzależnione jest wdrożenie
produktu lub technologii do działalności
produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym
etapie mogą być finansowane usługi
doradcze w zakresie innowacji i usługi
wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne
dla skutecznego przygotowania do
wdrożenia),
 nabycie
wartości
niematerialnych
i prawnych w formie patentów, knowhow, licencji oraz innych praw własności

Beneficjenci

Działania objęte programem
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE
Nazwa Programu

POPW 2014 – 2020, podziałanie
Wdrażanie innowacji przez MŚP





Rodzaj wsparcia instrumentów finansowych
bd
oraz najważniejsze warunki przyznawania
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1.3.1

intelektualnej, które są niezbędne do
wdrożenia własnych lub nabytych
wyników prac B+R (wyniki prac B+R
stanowić
będą
podstawę
do
opracowania nowego innowacyjnego
produktu),
przeprowadzenie
prac
dostosowawczych
(jeśli
będzie to
konieczne),
etap wdrożenia obejmujący inwestycje
w rzeczowe
aktywa
trwałe,
w szczególności:
zakup,
montaż
i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii
produkcyjnej lub technologicznej,

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

PROW 2014 – 2020, podziałanie 1.2
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych
i działań informacyjnych

Cel poddziałania

Wsparcie
na
demonstracje
służące
promowaniu
oraz
upowszechnianiu
innowacji i dobrych praktyk w zakresie
produkcji rolnej lub leśnej lub przetwórstwa
rolno-spożywczego.

Budżet

brak
wydzielonych
poddziałania

Okres wdrażania

2015-2023




Beneficjenci




Działania objęte programem

wartości

na

Jednostki naukowe i uczelnie,
Publiczne
podmioty
doradcze,
tj.
wojewódzkie
ośrodki
doradztwa
rolniczego,
Centrum
Doradztwa
Rolniczego, izby rolnicze,
JST lub organy administracji rządowej
prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły
leśne,
lub
centra
kształcenia
ustawicznego, lub centra kształcenia
praktycznego,
Inne podmioty prowadzące działalność
szkoleniową,
Konsorcja
tworzone
przez
wyżej
wymienione podmioty.

W ramach tego poddziałania realizowane
są operacje służące upowszechnianiu
innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk
poprzez
umożliwienie
ostatecznym
odbiorcom praktycznego zapoznania się
z rozwiązaniami,
które
zostały
już
przetestowane i są możliwe do stosowania
w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub
w przetwórstwie rolno-spożywczym. Projekty
mogą
dotyczyć
w szczególności
technologii
i organizacji
produkcji,
przetwarzania
produktów
rolnych
wytwarzanych
w gospodarstwie
oraz
rozwiązań
związanych
z ochroną
środowiska i klimatem, w tym OZE.
Poddziałanie realizowane jest poprzez
demonstracje,
tj.
praktyczne
sesje
szkoleniowe.
Elementem
demonstracji
mogą
być
inwestycje dzięki którym możliwe będzie
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Nazwa Programu

PROW 2014 – 2020, podziałanie 1.2
Wsparcie dla projektów demonstracyjnych
i działań informacyjnych
dostosowanie obiektów demonstracyjnych
do prowadzenia zajęć praktycznych.

Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę refundacji kosztów
kwalifikowalnych operacji lub finansowania
ryczałtowego
określonego
przez
zastosowanie wartości procentowej do
jednej lub kilku kategorii kosztów.
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

PROW 2014 – 2020, podziałanie 5.1
Wsparcie
inwestycji
w środki
zapobiegawcze,
których
celem
jest
ograniczanie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych i katastrof

Cel poddziałania

Wsparcie
inwestycji
w środki
zapobiegawcze,
których
celem
jest
ograniczanie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatycznych
i katastrof
(Inwestycje
zapobiegające
zniszczeniu
potencjału
produkcji rolnej) i ma na celu przyczyniać
się do ochrony gospodarstw rolnych przed
skutkami powodzi lub deszczu nawalnego.

Budżet

brak
wydzielonych
poddziałania

Okres wdrażania

2015-2023

Beneficjenci

Spółka wodna, działająca na podstawie
przepisów ustawy Prawo wodne, członkami
której w większości są rolnicy, lub związki
takich spółek.

Działania objęte programem

Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie
w sprzęt
do
utrzymywania
urządzeń
wodnych
służących
zabezpieczeniu
gospodarstw rolnych przed zalaniem,
podtopieniem
lub
nadmiernym
uwilgoceniem
spowodowanym
przez
powódź lub deszcz nawalny.

Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów
kwalifikowanych operacji.
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wartości

na

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 1) Energetyczne
zasobów geotermalnych

wykorzystanie

Cel poddziałania

Poprawa
jakości
powietrza
poprzez
ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w
wyniku zwiększenia produkcji energii z
odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie
zużycia energii w budynkach.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi
do 1 000 000 tys. zł., w tym: 1) dla
bezzwrotnych form dofinansowania – do
300 000 tys. zł., 2) dla zwrotnych form
dofinansowania – do 700 000 tys. zł.

Okres wdrażania

2016 – 2025

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej
ustawy
o
swobodzie
działalności
gospodarczej, prowadzący działalność
gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy
KC
1) budowa nowej, rozbudowa lub
modernizacja
istniejącej
ciepłowni/elektrociepłowni geotermalnej,

Działania objęte programem

2)
modernizacja
lub
rozbudowa
istniejących źródeł wytwarzania energii o
ciepłownię/elektrociepłownię
geotermalną,
3) wykonanie lub rekonstrukcja otworu, z
zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się
wykonania otworu badawczego
Dofinansowanie w formie pożyczek
kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,
oprocentowanie pożyczki:

Rodzaj wsparcia
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na warunkach rynkowych (pożyczka nie
stanowi
pomocy
publicznej):
oprocentowanie na poziomie stopy
referencyjnej
ustalanej
zgodnie
z
komunikatem Komisji Europejskiej w
sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 1) Energetyczne
zasobów geotermalnych

wykorzystanie

UE C 14, 19.01.2008, str. 6),
na
warunkach
preferencyjnych:
oprocentowanie WIBOR 3M plus 50
punktów bazowych, ale nie mniej niż 2%
w
skali
roku.
Odsetki
z
tytułu
oprocentowania
spłacane są
na
bieżąco w okresach kwartalnych.
Pierwsza spłata na koniec kwartału
kalendarzowego, następującego po
kwartale, w którym wypłacono pierwszą
transzę środków,
 okres finansowania – pożyczka może
być udzielona na okres nie dłuższy niż 15
lat liczony od daty planowanej wypłaty
pierwszej transzy pożyczki do daty
planowanej
spłaty
ostatniej
raty
kapitałowej,
 okres karencji – przy udzielaniu pożyczki
może
być
stosowana
karencja
w spłacie rat kapitałowych, liczona od
daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty
zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 pierwsza wypłata może nastąpić nie
wcześniej niż po uzyskaniu przez
beneficjenta
ostatecznej
decyzji
o pozwoleniu na budowę, o ile jest
wymagane,
 pożyczka nie podlega umorzeniu.
2. Dofinansowanie w formie inwestycji
kapitałowej ze środków NFOŚiGW
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w
ramach
niniejszego
programu
beneficjenci działający w formie spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością lub
spółki akcyjnej mogą ubiegać się
o wniesienie środków NFOŚiGW, na
działania
inwestycyjne
zgodne
z rodzajami
przedsięwzięć
objętych
niniejszym
programem,
w zamian za ustanawiane nowe udziały
lub emitowane akcje,
sposób wniesienia środków NFOŚiGW
w formie objęcia udziałów lub akcji

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 1) Energetyczne
zasobów geotermalnych

wykorzystanie

regulują
„Wytyczne
finansowania
przedsięwzięć w formie objęcia lub
nabycia udziałów lub akcji przez
NFOŚiGW”,
a
w
zakresie
tam
nieuregulowanym
stosuje
się
odpowiednio
zapisy
niniejszego
programu
 okres, w którym NFOŚiGW pozostaje
udziałowcem
lub
akcjonariuszem
beneficjenta, może objąć nie dłużej niż
15
pełnych
lat
obrotowych
beneficjenta. Okres ten wyznaczany jest
od momentu zarejestrowania objętych
lub nabytych przez NFOŚiGW udziałów
lub akcji do momentu całkowitego
wycofania
zaangażowanego
kapitałowego NFOŚiGW.
 minimalna
wartość
inwestycji
kapitałowej wynosi 3 mln zł.
 maksymalny udział NFOŚiGW w kapitale
zakładowym beneficjenta nie może
przekroczyć 49%.
 koszt kapitału wyznaczany jest na
warunkach rynkowych (nie stanowi
pomocy publicznej) na poziomie stopy
bazowej
ustalanej
zgodnie
z komunikatem
Komisji
Europejskiej
w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz.
UE C 14, 19.01.2008, str. 6), powiększonej
o marżę proporcjonalną do ryzyka
inwestycyjnego.
 ostateczne warunki nabywania lub
obejmowania
akcji
są
określane
indywidualnie na podstawie analizy
sytuacji finansowej beneficjenta, przy
zachowaniu następujących warunków
(zgodnie z Wytycznymi finansowania
przedsięwzięć w formie objęcia lub
nabycia udziałów lub akcji przez
NFOŚiGW),
W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi
pomoc publiczną, musi być ono udzielone
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 1) Energetyczne
zasobów geotermalnych

wykorzystanie

zgodnie
z
regulacjami
pomocy publicznej.

dotyczącymi

Nie
jest
możliwe
łączenie
form
dofinansowania (udzielenie pożyczki oraz
dofinansowanie
w
formie
inwestycji
kapitałowej na to samo przedsięwzięcie).
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 2) Zmniejszenie
w budownictwie

zużycia

energii

Cel poddziałania

Poprawa
jakości
powietrza
poprzez
ograniczenie
lub
uniknięcie
emisji
CO2w wyniku zwiększenia produkcji energii
z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie
zużycia energii w budynkach.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi
do 1 000 000 tys. zł., w tym: 1) dla
bezzwrotnych form dofinansowania – do
300 000 tys. zł., 2) dla zwrotnych form
dofinansowania – do 700 000 tys. zł.

Okres wdrażania

2016 – 2022
Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej:



Beneficjenci
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podmioty
prowadzące
działalność
leczniczą w zakresie stacjonarnych
i całodobowych
świadczeń
zdrowotnych w formie: w szczególności
szpitali,
zakładów
opiekuńczo
–
leczniczych, zakładów pielęgnacyjno –
opiekuńczych, hospicjów, wpisane do
rejestru
podmiotów
wykonujących
działalność leczniczą, o których mowa
w o działalności leczniczej,
podmioty prowadzące muzea wpisane
do Państwowego Rejestru Muzeów
(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w sprawie
sposobu
prowadzenia
Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru
wniosku o wpis do Rejestru, warunków
i trybu dokonywania
wpisów oraz
okoliczności, w jakich można zarządzić
kontrolę w celu ustalenia czy muzeum
spełnia nadal warunki wpisu do
Rejestru),
podmioty
prowadzące
domy
studenckie,
zgodnie
z
ustawą
o szkolnictwie wyższym,
podmioty
będące
właścicielem
budynku
wpisanego
do
Rejestru
zabytków zgodnie z ustawą z o ochronie

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 2) Zmniejszenie
w budownictwie

zużycia

energii

zabytków i opiece nad zabytkami,
kościoły, kościelne osoby prawne lub
związki
wyznaniowe
w rozumieniu
odrębnych przepisów.
Termomodernizacja
następujących
budynków:



muzeów,
szpitali,
zakładów
opiekuńczo
leczniczych,
pielęgnacyjnoopiekuńczych, hospicjów,
 obiektów zabytkowych,
 obiektów sakralnych wraz z obiektami
towarzyszącymi,
 domów studenckich,
 innych przeznaczonych na potrzeby
kultury, kultu religijnego, oświaty, opieki,
wychowania, nauki.
W zakresie zmiany wyposażenia obiektów w
urządzenia o najwyższych, uzasadnionych
ekonomicznie standardach efektywności
energetycznej związanych bezpośrednio z
prowadzoną termomodernizacją obiektów.



Działania objęte programem

W programie przewidziano dwie formy
dofinansowania:

Rodzaj wsparcia

 dotację,
 Pożyczkę.
Intensywność
dofinansowania
może
wynieść:
 dotacja
do
85%
kosztów
kwalifikowanych,
 pożyczka
do
50%
kosztów
kwalifikowanych,
przy czym intensywność dofinansowania
w formie dotacji lub pożyczki może być
zwiększona o 5 punktów procentowych
w przypadku zastosowania w budynku
odnawialnych
źródeł
energii
lub
o dodatkowe 5 punktów procentowych
w przypadku zastosowania w budynku
systemów
zarządzania
energią,
pod
warunkiem,
że
suma
udzielonego
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Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 2) Zmniejszenie
w budownictwie

zużycia

energii

dofinansowania
w
formie
zwrotnej
i bezzwrotnej nie przekroczy 100% kosztów
kwalifikowanych.
Warunki dofinansowania:
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minimalny
koszt
całkowity
przedsięwzięcia lub zadania powyżej
100 tys. zł z wyłączeniem kosztów
wykonania dokumentacji projektowej
robót
budowlanych
i
ekspertyz
mykologicznych
oraz
dokumentacji
technicznych
niezbędnych
do
wykonania robót mających na celu
likwidację zawilgocenia i jego skutków
dla termomodernizowanego budynku.
Dopuszcza się zmniejszenie wysokości
kosztu całkowitego po złożeniu wniosku
o dofinansowanie, jeżeli nastąpiło ono
w wyniku przeprowadzonych procedur
przetargowych,
dofinansowaniem nie może być objęte
przedsięwzięcie / zadanie, które ma
możliwość lub uzyskało dofinansowanie
w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, lub z innych
europejskich programów pomocowych
w UE i EOG oraz ze środków NFOŚiGW
w ramach innych programów,
dofinansowanie może być udzielone na
przedsięwzięcie/zadanie,
które
nie
zostało zakończone (tj. odebrane
Protokołem końcowego odbioru robót)
przed
dniem
złożenia
wniosku
o dofinansowanie,
warunkiem udzielenia
dotacji
jest
zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW,
w części
stanowiącej
uzupełnienie
w montażu finansowym brakujących
środków
własnych
lub
innych
bezzwrotnych
form
finansowania
przedsięwzięcia
(dotyczy
kosztów
kwalifikowanych).
Udzielenie
dofinansowania wyłącznie w formie

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 2) Zmniejszenie
w budownictwie
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zużycia

energii

dotacji
możliwe
będzie
po
udokumentowaniu posiadania środków
własnych lub innych bezzwrotnych form
w części stanowiącej uzupełnienie
montażu finansowego (dotyczy kosztów
kwalifikowanych). Środkami własnymi
w rozumieniu NFOŚiGW nie są: pożyczki,
kredyty
i
inne
zwrotne
formy
finansowania,
oprocentowanie
dofinansowania
w formie pożyczki na poziomie WIBOR
3M, lecz nie mniej niż 2% w skali roku.
Odsetki
z
tytułu
oprocentowania
spłacane są na bieżąco w okresach
kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec
kwartału
kalendarzowego,
następującego po kwartale, w którym
wypłacono pierwszą transzę środków,
okres finansowania: pożyczka może być
udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat.
Okres finansowania jest liczony od daty
planowanej wypłaty pierwszej transzy
pożyczki do daty planowanej spłaty
ostatniej raty kapitałowej,
okres karencji: przy udzielaniu pożyczki
może
być
stosowana
karencja
w spłacie rat kapitałowych liczona od
daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki
do
daty
spłaty
pierwszej
raty
kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 18
miesięcy od daty zakończenia realizacji
przedsięwzięcia,
wypłata transz pożyczki może nastąpić
wyłącznie w formie refundacji,
dofinansowanie może być udzielone
wyłącznie na przedsięwzięcie / zadanie,
które
zostanie
zrealizowane
na
podstawie
audytu
energetycznego
będącego obowiązkowym elementem
przedsięwzięcia,
określającego
spełnienie przez obiekt budowlany
poddany przebudowie (modernizacji
energetycznej) warunków określonych

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Poprawa jakości
powietrza
Część 2) Zmniejszenie
w budownictwie
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zużycia

energii

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
w sprawie
warunków
technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, w szczególności
określone w dziale X oraz załączniku nr 2
do tego rozporządzenia, które będą
obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
(określone ponadto w załączniku nr 1 do
„Krajowego planu mającego na celu
zwiększenie liczby budynków o niskim
zużyciu
energii”
dla
budynków
podlegających przebudowie),
w przypadkach, gdy dofinansowanie
stanowi pomoc publiczną, jest ono
udzielane
zgodnie
z
regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej,
pożyczka nie podlega umorzeniu,
sposób
przekazywania
środków
państwowym jednostkom budżetowym
określa rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie
gospodarki
finansowej
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej
i wojewódzkich
funduszy
ochrony
środowiska
i
gospodarki
wodnej,
a w zakresie tam nieuregulowanym,
stosuje
się
odpowiednio
Zasady
udzielania dofinansowania ze środków
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
z wyłączeniem § 2 ust. 3 pkt 1, oraz
Kryteria
wyboru
przedsięwzięć
finansowanych
ze
środków
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym
ust. 7 i 8 niniejszego programu.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Wsparcie dla
innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarki
Część 1) SOKÓŁ. Wdrożenie innowacyjnych
technologii środowiskowych
Wdrożenie
innowacyjnych
technologii
środowiskowych służących ograniczeniu
oddziaływania
zakładów/instalacji/urządzeń
na
środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji
technologii, wpisujących się w jeden
z obszarów
Krajowych
Inteligentnych
Specjalizacji (KIS 7,8,11,12),
Zrównoważona energetyka:
KIS nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne
i zintegrowane
układy
wytwarzania,
magazynowania, przesyłu i dystrybucji
energii

Cel poddziałania

KIS nr 8: Inteligentne i energooszczędne
budownictwo
w zakresie:
materiałów
i technologii, systemów energetycznych
budynków, rozwoju maszyn i urządzeń,
przetwarzania
i
powtórnego
użycia
materiałów
Surowce
naturalne
odpadami:

i

gospodarka

KIS nr 11: Minimalizacja wytwarzania
odpadów,
w tym
niezdatnych
do
przetworzenia
oraz
wykorzystanie
materiałowe i energetyczne odpadów
(recykling i inne metody odzysku)
KIS nr 12: Innowacyjne technologie
przetwarzania i odzyskiwania wody oraz
zmniejszające jej zużycie
Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się
innowacyjnością co najmniej na poziomie
krajowym.
Budżet na realizację celu programu wynosi
do 1 000 000 tys. zł, w tym:
Budżet

1) dla bezzwrotnych form dofinansowania
(faza B+R) – do 50 000 tys. zł,
2) dla zwrotnych form dofinansowania
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Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Wsparcie dla
innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarki
Część 1) SOKÓŁ. Wdrożenie innowacyjnych
technologii środowiskowych
(faza W) – do 950 000 tys. zł.

Okres wdrażania

2016 - 2023

Beneficjenci

Przedsiębiorcy
w
rozumieniu
ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej,
prowadzący
działalność
gospodarczą
w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art.
551 ustawy KC
Wsparcie kierowane jest na przedsięwzięcia
wpisujące się w co najmniej jeden
z poniższych
obszarów
Krajowej
Inteligentnej Specjalizacji:

7.
Wysokosprawne,
i zintegrowane
układy
magazynowania, przesyłu
energii,

niskoemisyjne
wytwarzania,
i dystrybucji

 8. Inteligentne i energooszczędne
budownictwo w zakresie: materiałów
i technologii, systemów energetycznych
budynków, rozwoju maszyn i urządzeń,
przetwarzania
i
powtórnego
użycia
materiałów
Działania objęte programem

 9. Rozwiązania transportowe przyjazne
środowisku
 11. Minimalizacja wytwarzania odpadów,
w tym niezdatnych do przetworzenia oraz
wykorzystanie materiałowe i energetyczne
odpadów (recykling i inne metody
odzysku),

12.
Innowacyjne
technologie
przetwarzania i odzyskiwania wody oraz
zmniejszające jej zużycie.
Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się
innowacyjnością co najmniej na poziomie
krajowym. Przez innowacyjność rozumie się
zarówno
innowacyjność
produktową,
rozumianą jako wprowadzenie wyrobu lub
usługi, które są nowe lub znacząco
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Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Wsparcie dla
innowacji sprzyjających zasobooszczędnej
i niskoemisyjnej gospodarki
Część 1) SOKÓŁ. Wdrożenie innowacyjnych
technologii środowiskowych
udoskonalone w zakresie swoich cech lub
zastosowań, jak i procesową, rozumianą
jako wdrożenie nowej lub znacząco
udoskonalonej metody produkcji lub
dostawy.
w ramach fazy B+R:
dofinansowanie w formie dotacji
maksymalny poziom dofinansowania
w przypadku:
 mikro i małych przedsiębiorstw – do 80%
kosztów kwalifikowanych,
 średnich przedsiębiorstw – do 70%
kosztów kwalifikowanych,
 dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów
kwalifikowanych,
 dofinansowanie w formie pożyczki
 maksymalny poziom dofinansowania –
do 85 % kosztów kwalifikowanych,
 przy czym nie ma możliwości łączenia
tych dwóch form wsparcia.
w ramach fazy W:



Rodzaj wsparcia
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dofinansowanie w formie pożyczki
maksymalny poziom dofinansowania –
do 85 % kosztów kwalifikowanych,
dofinansowanie w formie inwestycji
kapitałowej
do
85%
kosztów
kwalifikowanych
z wyjątkiem projektów realizowanych
w formule project finance, w których
wysokość udzielonego dofinansowania
wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-Kumulator –
Akumulator dla przemysłu

Ekologiczny

Cel poddziałania

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko poprzez
działania inwestycyjne.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi
dla zwrotnych form dofinansowania do 2
500 mln zł.

Okres wdrażania

2015 – 2023

Beneficjenci

Przedsiębiorcy
w
rozumieniu
obowiązującej ustawy
o
swobodzie
działalności gospodarczej, prowadzący
działalność
gospodarczą
w
formie
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551
obowiązującej ustawy KC




Działania objęte programem
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przedsięwzięcia
prowadzące
do
zmniejszania
zużycia
surowców
pierwotnych (w ramach własnych
ciągów produkcyjnych), w tym poprzez
zastąpienie ich surowcami wtórnymi,
odpadami
lub prowadzące
do
zmniejszenia
ilości
wytwarzanych
odpadów,
przedsięwzięcia
prowadzące
do
zmniejszenia szkodliwych emisji do
atmosfery dla instalacji opisanych
w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada
2015r. w sprawie ograniczenia emisji
niektórych zanieczyszczeń do powietrza
ze średnich obiektów energetycznego
spalania jako obiekty energetycznego
spalania (dalej Dyrektywa MCP),
przedsięwzięcia
służące
poprawie
jakości powietrza poprzez obniżenie
wielkości emisji ze źródeł spalania paliw
o łącznej mocy w paliwie większej niż 50
MW, co najmniej do krajowych
standardów emisyjnych dla instalacji
o takiej
mocy
lub
poziomów
wynikających z konkluzji dotyczącej BAT
przedsięwzięcia
służące
poprawie

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-Kumulator –
Akumulator dla przemysłu

Ekologiczny

jakości powietrza poprzez obniżenie
wielkości
emisji
do
atmosfery
z działalności
przemysłowej
(nie
związanej bezpośrednio ze źródłami
spalania paliw).
Do
wsparcia nie
kwalifikują się
przedsięwzięcia
wykazane
w Obwieszczeniu
Ministra
Gospodarki
w sprawie
szczegółowego
wykazu
przedsięwzięć
służących
poprawie
efektywności energetycznej.
Formy dofinansowania: pożyczka.
Intensywność
dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 75%
kosztów kwalifikowanych.
Warunki dofinansowania:
1) kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,

Rodzaj wsparcia

2) oprocentowanie pożyczki: a) na
warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M +
50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku, b) na
warunkach rynkowych (pożyczka nie
stanowi
pomocy
publicznej):
oprocentowanie na poziomie stopy
referencyjnej
ustalanej
zgodnie
z komunikatem
Komisji
Europejskiej
w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE
C 14, 19.01.2008, str. 6)
3) pożyczka preferencyjna dla Działania
7.5.2.1 może być częściowo umorzona na
warunkach określonych w „Zasadach
udzielania dofinansowania ze środków
Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
4) odsetki z tytułu oprocentowania
spłacane są na bieżąco w okresach
kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec
kwartału kalendarzowego, następującego
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Nazwa Programu

NFOŚiGW – Program pn. Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 1) E-Kumulator –
Akumulator dla przemysłu

Ekologiczny

po kwartale, w którym
pierwszą transzę środków,

wypłacono

5) okres finansowania – pożyczka może
być udzielona na okres nie dłuższy niż 15
lat liczony od daty planowanej wypłaty
pierwszej transzy pożyczki do daty
planowanej
spłaty
ostatniej
raty
kapitałowej,
6) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki
może być stosowana karencja w spłacie
rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty
ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa
niż 12 miesięcy od daty zakończenia
realizacji przedsięwzięcia,
7) karencja w spłacie kapitału pożyczki,
okres
spłaty
kapitału
pożyczki
i w konsekwencji
okres
finansowania
zaproponowane przez Wnioskodawcę
będą weryfikowane przez NFOŚiGW na
etapie oceny wniosku na podstawie
analizy złożonych przez Wnioskodawcę
prognoz finansowych. Szczegóły ustalania
przez NFOŚiGW niezbędnego okresu
karencji w spłacie kapitału pożyczki oraz
okresu
spłaty
kapitału
pożyczki
proponowanego przez NFOŚiGW opisuje
instrukcja wypełniania części finansowej
wniosku o dofinansowanie,
8) pierwsza wypłata może nastąpić nie
wcześniej
niż
po
uzyskaniu
przez
Beneficjenta
ostatecznej
decyzji
o pozwoleniu na budowę, o ile jest
wymagana,
9) w przypadku, gdy dofinansowanie
(pożyczka) stanowi pomoc publiczną, musi
być ono udzielane zgodnie z regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej.
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Nazwa Programu

NFOŚiGW
–
Program
pn.
Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów
z POIiŚ w ramach osi I – Zmniejszenie
emisyjności gospodarki

Cel poddziałania

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko poprzez
działania inwestycyjne.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi
dla zwrotnych form dofinansowania do
2 500 mln zł.

Okres wdrażania

2016 – 2023

Beneficjenci

Działania objęte programem

Beneficjenci I osi POIiŚ 2014-2020, dla
których funkcję Instytucji Wdrażającej pełni
NFOŚiGW,
Podmioty upoważnione przez Beneficjentów
wymienionych w pkt. 1) do ponoszenia
wydatków kwalifikowanych.
Przedsięwzięcia
wymienione
w szczegółowym opisie osi priorytetowych
POIiŚ 2014-2020 w ramach I osi priorytetowej
POIiŚ 2014-2020 – Zmniejszenie emisyjności
gospodarki.
Formy dofinansowania: pożyczka.
Intensywność dofinansowania: maksymalna
kwota pożyczki nie może być większa niż
różnica
między
wysokością
kosztów
kwalifikowanych a kwotą dofinansowania
ze środków Funduszu Spójności.
Warunki dofinansowania:

Rodzaj wsparcia

1) oprocentowanie pożyczki:
a. na warunkach preferencyjnych: WIBOR
3M + 50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku.
b. na warunkach rynkowych (pożyczka nie
stanowi
pomocy
publicznej):
oprocentowanie
na
poziomie
stopy
referencyjnej
ustalanej
zgodnie
z komunikatem
Komisji
Europejskiej
w
sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C
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Nazwa Programu

NFOŚiGW
–
Program
pn.
Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów
z POIiŚ w ramach osi I – Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
14, 19.01.2008, str. 6)
2) odsetki z tytułu oprocentowania
spłacane są na bieżąco w okresach
kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec
kwartału kalendarzowego, następującego
po kwartale, w którym wypłacono pierwszą
transzę środków,
3) pożyczka może być udzielona na okres
wskazany we wniosku o dofinansowanie
danego przedsięwzięcia ze środków POIiŚ,
jednak nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty
pierwszej planowanej wypłaty transzy
pożyczki do daty spłaty ostatniej raty.
W uzasadnionych
przypadkach
wynikających ze specyfiki przedsięwzięcia
lub
beneficjenta,
okres
finansowania
przedsięwzięcia może być inny jednak nie
dłuższy niż 25 lat.
4) karencja w spłacie rat kapitałowych jest
liczona od daty wypłaty ostatniej transzy
pożyczki, lecz nie dłuższa niż 18 miesięcy od
daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
5) karencja w spłacie kapitału pożyczki,
okres
spłaty
kapitału
pożyczki
i w konsekwencji
okres
finansowania
zaproponowane
przez
Wnioskodawcę
będą weryfikowane przez NFOŚiGW na
etapie oceny wniosku na podstawie analizy
złożonych przez Wnioskodawcę prognoz
finansowych. Szczegóły ustalania przez
NFOŚiGW niezbędnego okresu karencji
w spłacie kapitału pożyczki oraz okresu
spłaty kapitału pożyczki proponowanego
przez
NFOŚiGW
opisuje
instrukcja
wypełniania części finansowej wniosku
o dofinansowanie,
6) warunkiem przyznania dofinansowania
jest podpisanie umowy o dofinansowanie
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Nazwa Programu

NFOŚiGW
–
Program
pn.
Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 2) Współfinansowanie projektów
z POIiŚ w ramach osi I – Zmniejszenie
emisyjności gospodarki
przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020,
7) w przypadkach, gdy dofinansowanie
(pożyczka) stanowi pomoc publiczną, jest
ono udzielane zgodnie z regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej,
8) zawarcie Umowy o dofinansowanie
przedsięwzięcia w formie pożyczki ze
środków NFOŚiGW nastąpi wyłącznie po
przyznaniu
dofinansowania
na
przedmiotowe przedsięwzięcie w ramach
POIiŚ 2014-2020.
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Nazwa Programu

NFOŚiGW
–
Program
pn.
Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze
i chłodnicze

Cel poddziałania

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania
przedsięwzięć na środowisko poprzez
działania inwestycyjne.

Budżet

Budżet na realizację celu programu wynosi
dla zwrotnych form dofinansowania do
2 500 mln zł.

Okres wdrażania

2013 – 2023

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu obowiązującej
ustawy
o
swobodzie
działalności
gospodarczej, prowadzący działalność
gospodarczą w formie przedsiębiorstwa
w rozumieniu art. 551 obowiązującej ustawy
KC, której głównym celem jest produkcja
energii cieplnej na cele komunalno –
bytowe (co najmniej 30 % strumienia
wytwarzanego ciepła).
Przedsięwzięcia realizowane w istniejącym
przedsiębiorstwie/zakładzie
dotyczące
budowy
lub
przebudowy
jednostek
wytwórczych wraz z podłączeniem ich do
sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej mające na
celu
doprowadzenie
systemu
ciepłowniczego, w którym funkcjonują, do
spełnienia definicji efektywnego systemu
ciepłowniczego, w którym do produkcji
ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co
najmniej:

Działania objęte programem

1) 50 % energię ze źródeł odnawialnych lub
2) 50 % ciepło odpadowe lub
3) 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji
lub
4) w 50 % wykorzystuje się połączenie takiej
energii i ciepła.
Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:
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inwestycje
wykorzystaniu

polegające
energii
ze

na
źródeł
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Nazwa Programu

NFOŚiGW
–
Program
pn.
Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze
i chłodnicze


geotermalnych,
inwestycje w jednostki wytwórcze
ciepła/chłodu,
które
finalnie
wykorzystywać będą paliwo o wyższym
wskaźniku emisyjności niż to stosowane
dotychczas.

Formy dofinansowania: pożyczka.
Intensywność
dofinansowania:
dofinansowanie w formie pożyczki do 85%
kosztów kwalifikowanych.
Warunki dofinansowania:
1) kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,

Rodzaj wsparcia

2) oprocentowanie pożyczki: a. na
warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M +
50 pb, nie mniej niż 2 % w skali roku, b. na
warunkach rynkowych (pożyczka nie
stanowi
pomocy
publicznej):
oprocentowanie
na
poziomie
stopy
referencyjnej
ustalanej
zgodnie
z komunikatem
Komisji
Europejskiej
w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE
C 14, 19.01.2008, str. 6).
3) odsetki z tytułu oprocentowania
spłacane są na bieżąco w okresach
kwartalnych. Pierwsza spłata na koniec
kwartału kalendarzowego, następującego
po kwartale, w którym wypłacono pierwszą
transzę środków,
4) okres finansowania – pożyczka może być
udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat
liczony od daty planowanej wypłaty
pierwszej
transzy pożyczki do daty
planowanej
spłaty
ostatniej
raty
kapitałowej,
5) okres karencji – przy udzielaniu pożyczki
może być stosowana karencja w spłacie
rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty
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Nazwa Programu

NFOŚiGW
–
Program
pn.
Wsparcie
przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej
i zasobooszczędnej gospodarki
Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze
i chłodnicze
ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa
niż 12 miesięcy od daty zakończenia
realizacji przedsięwzięcia,
6) karencja w spłacie kapitału pożyczki,
okres
spłaty
kapitału
pożyczki
i w konsekwencji
okres
finansowania
zaproponowane
przez
Wnioskodawcę
będą weryfikowane przez NFOŚiGW na
etapie oceny wniosku na podstawie analizy
złożonych przez Wnioskodawcę prognoz
finansowych. Szczegóły ustalania przez
NFOŚiGW niezbędnego okresu karencji
w spłacie kapitału pożyczki oraz okresu
spłaty kapitału pożyczki proponowanego
przez
NFOŚiGW
opisuje
instrukcja
wypełniania
części
wniosku
o dofinansowanie,
7) pierwsza wypłata może nastąpić nie
wcześniej
niż
po
uzyskaniu
przez
Beneficjenta
ostatecznej
decyzji
o pozwoleniu na budowę, o ile jest
wymagana,
8) w przypadku, gdy dofinansowanie
(pożyczka) stanowi pomoc publiczną, musi
być ono udzielane zgodnie z regulacjami
dotyczącymi pomocy publicznej.
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Załącznik 2. Źródła finansowania przedsięwzięć
klastrów energii w regionalnych programach
operacyjnych na 2017 r.
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Nazwa programu

RPO Dolnośląskie

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć
działalność B+R:
1.2.1 Innowacyjne a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i
przedsiębiorstwa – eksperymentalnych prac rozwojowych;
konkursy
b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności
horyzontalne
intelektualnej (m.in.: patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej
wiedzy technicznej).
1.2.B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej.

29 maja

RPO Dolnośląskie

1.2.2 ZIT WROF

brak naboru

RPO Dolnośląskie

1.5 Rozwój
produktów i usług w
1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP
MŚP /
1.5.2 - ZIT AW

RPO Dolnośląskie

Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej
(wraz podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej (w tym
3.1 Produkcja i
mikroinstalacji energia wiatru (poniżej 5 MWe), b)energia promieniowania
dystrybucja energii słonecznego
brak naboru
ze źródeł
(poniżej 2MWe/MWth), c)biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
odnawialnych
d)biogaz (poniżej 1 MWe), e)energia spadku wody –(poniżej 5 MWe), f)energia
geotermalna Budowa,
modernizacja sieci elektroenergetycznej (o napięciu SN i nn –poniżej 110kV)

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie 1.6
Wspieranie
tworzenia i
rozszerzania
Preferencję w zakresie dostępu do wsparcia uzyskają przedsiębiorstwa, projekty
zaawansowanych
których: a) wpisują się w zakres regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji, b)
zdolności w zakresie
brak naboru
zakładają wdrożenie ekoinnowacji, w tym nowoczesnych rozwiązań
rozwoju produktów i
umożliwiających redukcję
usług /
Poddziałanie 1.6.2
Dotacje dla
innowacyjnych MŚP

1 września
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28 733 545

0

2 836 436

0

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

124 436 363

Załącznik do
Uchwały nr
3009/V/16
dotacja
Zarządu Woj.
Dolnośląskiego z
dnia 21.11.2016r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

Załącznik do
Uchwały nr
3009/V/16
dotacja
Zarządu Woj.
Dolnośląskiego z
dnia 21.11.2016r.

strategia
inwestycyjna
IF

12 283 753

Załącznik do
Uchwały nr
poręczenia,
3009/V/16
mikropożyczki,
Zarządu Woj.
pożyczki
Dolnośląskiego z
dnia 21.11.2016r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

Załącznik do
Uchwały nr
3009/V/16
preferencyjne
Zarządu Woj.
pożyczki
Dolnośląskiego z
dnia 21.11.2016r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
poręczenia,
Zarządu Woj.
pożyczki
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

SzOOP
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Nazwa programu

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie /
poddziałanie

Działanie 3.1
Wspieranie
wytwarzania i
dystrybucji energii
pochodzącej ze
źródeł
odnawialnych

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Inwestycje związane z budową lub przebudową instalacji OZE służących do
produkcji energii cieplnej

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie 3.2
Efektywność
energetyczna w
przedsiębiorstwach

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie 3.3
Efektywność
Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności
energetyczna w
publicznej
sektorze publicznym
i mieszkaniowym

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie 3.4
Zrównoważona
mobilność miejska i
promowanie
strategii
niskoemisyjnych

Projekty z zakresu rozwoju i usprawnienia systemu transportu miejskiego.
Modernizacja sytemów oświetlenia publicznego.
Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego oraz inteligentne
systemy transportowe - infrastruktura szynowa wraz z taborem.

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
Zarządu Woj.
pożyczka
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

SzOOP

instrument finansowy

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
Zarządu Woj.
pożyczka
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

SzOOP

II kwartał

23 818 850

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
Zarządu Woj.
pożyczka
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

SzOOP

33 000 000

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
Tryb konkursowy.
Zarządu Woj.
SzOOP
Wsparcie do 85%.
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

II kwartał

Przedsięwzięcia, wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego
przedsiębiorstwa, mające na celu poprawę efektywności energetycznej,
przyczyniające się do zmniejszenia strat energii, ciepła i wody oraz do odzysku
ciepła w przedsiębiorstwie (…)

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

II, III, IV kwartał
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2 500 000

5 500 000

142 913 100

10 826 750
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Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie 3.5
Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna w
Inwestycje związane z efektywnością energetyczną budynków użyteczności
ramach ZIT /
publicznej.
3.5.1 Efektywność
energetyczna w
sektorze publicznym
i mieszkaniowym w
ramach ZIT

RPO Kujawsko Pomorskie

Działanie 3.5
Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna w
ramach ZIT /
3.5.2
Wszystkie typy projektów
Zrównoważona
mobilność miejska i
promowanie
strategii
niskoemisyjnych w
ramach ZIT

RPO Lubelskie

1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę,
ale także biogaz, energię wiatru oraz wody,
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni
Działanie 4.1
dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE,
Wsparcie
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię
brak naboru
wykorzystania OZE elektryczną, jak i ciepło na potrzeby lokalne z OZE, niewymagająca przesyłania
jej na duże odległości,
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na
jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE (kogeneracja rozproszona oparta
na zidentyfikowanych lokalnych zasobach),
6. Przyłącza jednostek wytwarzania do najbliższej istniejącej sieci (w ramach
budowy i modernizacji sieci).

I, III kwartał

II, IV kwartał
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Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

29 015 690

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
Zarządu Woj.
pożyczka
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

SzOOP

10 400 000

45 039 280

Załącznik do
uchwały nr
47/1861/16
Zarządu Woj.
pożyczka
KujawskoPomorskiego z
dnia 30.11.2016r.

SzOOP

0

0

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

strategia
inwestycyjna
IF

6 700 000

dotacja
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Nazwa programu

RPO Lubelskie

RPO Lubelskie

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych.
2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw 2 i 3 generacji.
3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni
dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w
tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym
Działanie 4.2
jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).
Produkcja energii z
4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię
luty
OZE w
elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania
przedsiębiorstwach
jej na duże odległości.
5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na
jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji
wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na
wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na
zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Działanie 5.1
Poprawa
efektywności
energetycznej
przedsiębiorstw

1. Głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach,
2. Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła
odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
3. Systemy zarządzania energią (jako element projektu),
4. Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego,
5. Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna,
ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
6. Budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego
audytu energetycznego),
7. Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.
Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań
zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego
wykorzystania w procesie produkcyjnym.
Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa
lubelskiego.
W przypadku projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę za miejsce
lokalizacji projektu należy uznać miejsce faktycznej realizacji inwestycji, tj.
miejsce zlokalizowania infrastruktury, będącej przedmiotem projektu.

brak naboru

311

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

20 907 439

90 543 846

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

strategia
inwestycyjna
IF

0

0

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

strategia
inwestycyjna
IF
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Nazwa programu

RPO Lubelskie

RPO Lubelskie

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

Działanie 5.2
Efektywność
energetyczna
sektora
publicznego

1. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, w tym
będących w zasobie JST (m.in. szpitali, szkół).
2. Zmiana wyposażania ww. obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej
ekonomicznie, klasie efektywności energetycznej (np. ocieplenie obiektów,
wymiana drzwi i okien, modernizacja systemów grzewczych wraz z wymianą
źródła ciepła na zasilane OZE (z wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła),
wrzesień
modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji),włącznie z systemami
zarządzania energią.
3. Generacja rozproszona, poprawiająca sprawność wytwarzania ciepła przez
zmianę źródeł ciepła m.in. na jednostki wysokosprawnej kogeneracji (w ramach
kompleksowej głębokiej termomodernizacji budynków).

42 557 640

184 304 372

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

strategia
inwestycyjna
IF

Działanie 5.5
Promocja
niskoemisyjności

1. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii cieplnej.
2. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym
oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego
finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) będzie
możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).
brak naboru
3. Działania promocyjno-informacyjne jako uzupełnienie projektów
wymienionych w pkt 1 i 2.
4. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów
informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.
5. Budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej z
uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego.

0

0

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

strategia
inwestycyjna
IF
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Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

W ramach działania będą realizowane następujące typy projektów wynikające
z planów zrównoważonej mobilności miejskiej, planów gospodarki
niskoemisyjnej:
1. Roboty budowlane i modernizacja sieci trolejbusowych oraz autobusowych
(w tym zakup sprzętu) w ramach:
a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego,
b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego,
c) modernizacja istniejącej lub utworzenie nowej sieci systemu / linii transportu
zbiorowego
2. Budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja: dworców intermodalnych,
przystanków, stacji, poczekalni i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z
różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemów par-kingów dla
samochodów „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”) oraz dla rowerów („Bike&Ride) wraz
z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasaże-rów (w tym m. in.
brak naboru
niezbędna budowa/przebudowa dróg, ścieżek rowerowych/dróg dla rowerów,
(projekty
chodników, ciągów pieszo-rowerowych, energooszczędnego oświetlenia
realizowane
0
ulicznego, wiat przystankowych)” oraz zagospodarowaniem terenu. Budowa lub
wyłącznie w trybie
montaż nowych punktów wypożyczania rowerów w ramach systemu roweru
pozakonkursowym)
miejskiego/gminnego.
3. Budowa, modernizacja centrów komunikacyjnych integrujących różne
rodzaje transportu zbiorowego wraz z infrastruktura towarzyszącą.
4. Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki, mający na celu
usprawnienie/ustanowienie priotytetu dla transportu zbiorowego, rowerowego
lub ruchu pieszego
5. Projekty z obszaru transportu miejskiego
6. Budowa lub modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia, w tym
oświetlenia ulicznego (budowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego
finansowanego przez JST zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) będzie
możliwa do realizacji bez względu kto jest jego właścicielem).
7. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów
informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń.

RPO Lubelskie

Działanie 5.6
Efektywność
energetyczna i
gospodarka
niskoemisyjna dla
Zintegrowanych
Inwe-stycji
Terytorialnych
Lubelskiego
Obszaru
Funkcjonalnego

RPO Lubuskie

1.5 Rozwój sektora
MŚP /
1.5.1 Rozwój sektora Typ II projektu Wsparcie inwestycyjne MŚP.
MŚP - wsparcie
dotacyjne

brak naboru

RPO Lubuskie

1.5 Rozwój sektora
MŚP / 1.5.2
Instrumenty
finansowe

instrument finansowy

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menedżera
Funduszy / pośredników finansowych.

313

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

strategia
inwestycyjna
IF

0

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

raport
pożyczka mała,
oceny expożyczka duża
ante

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

raport
pożyczka mała,
oceny expożyczka duża
ante

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

RPO Lubuskie

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

I. Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł
3.1 Odnawialne
wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w
źródła energii /
tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej.
3.1.1 Odnawialne
wrzesień
II. Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych
źródła energii średniego oraz niskiego napięcia.
wsparcie dotacyjne
III. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw 2 i 3 generacji.
3.1 Odnawialne
źródła energii /
3.1.2 Odnawialne
źródła energii instrumenty
finansowe
3.2 Efektywność
energetyczna /
3.2.1 Efektywność
energetyczna projekty
realizowane poza
formułą ZIT
3.2 Efektywność
energetyczna /
3.2.2 Efektywność
energetyczna - ZIT
Gorzów
Wielkopolski

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

30 000 000

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menedżera
Funduszy / pośredników finansowych.

instrument finansowy

I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie
budynkach.

marzec

20 000 000

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie
budynkach.

czerwiec

7 000 000

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

RPO Lubuskie

3.2 Efektywność
energetyczna /
3.2.3 Efektywność
energetyczna - ZIT
Zielona Góra

I. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej,
w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie
budynkach.

czerwiec

11 000 000

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

RPO Lubuskie

3.2 Efektywność
energetyczna /
3.2.4 Efektywność
energetyczna instrumenty
finansowe

Instrument finansowy planowany do uruchomienia po wyłonieniu Menedżera
Funduszy / pośredników finansowych.

instrument finansowy

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

pożyczka

raport
oceny exante

RPO Lubuskie

3.4 Kogeneracja

Budowa źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub
przebudowa jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe. Typ II: Budowa
przyłączeń do sieci.

brak naboru

0

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

RPO Lubuskie

4.2 Gospodarka
odpadami

I. Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w
systemach, w których nie przewidziano komponentu dotyczącego termicznego
maj
przekształcania odpadów - w oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki
Odpadami (WPGO).

24 000 000

Harmonogram
(wersja z dnia
29.11.2016 r.)

dotacja

raport
oceny exante

RPO Lubuskie

RPO Lubuskie

RPO Lubuskie
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0

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Łódzkie

Działanie IV
Odnawialne źródła
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
energii / IV.1.1
(działania jak dla IV.1.2 wymienione niżej)
Odnawialne źródła
energii - ZIT

RPO Łódzkie

1.budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji
lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji
energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia
(poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego,
2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji
lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.
Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych
urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii. W ramach
ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:
− elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach
Działanie IV
piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym
Odnawialne źródła
zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej)
energii / IV.1.2
IV kwartał
− instalacji wykorzystujących energię słoneczną
Odnawialne źródła
− elektrowni wiatrowych,
energii (reszta)
− instalacji wykorzystujących energię geotermalną,
− instalacji wykorzystujących biomasę,
− instalacji wykorzystujących biogaz.
W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania
biomasy z węglem.
Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii
elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana
nie będzie przekraczała następujących limitów:
− w zakresie energii wodnej do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii wiatrowej do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii słonecznej do 2 MWe/MWth (włącznie),
− w zakresie energii geotermalnej do 2 MWth (włącznie),
− w zakresie energii biogazu do 1 MWe (włącznie),
− w zakresie energii biomasy do 5 MWth/MWe (włącznie)

315

10 000 000

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

43 307 000

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja

brak

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja

brak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Łódzkie

Działanie IV.2
Termomodernizacja
Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
budynków / IV.2.1
(działania jak dla IV.2.2 wymienione niżej)
Termomodernizacja
budynków - ZIT

RPO Łódzkie

Działanie IV.2
2. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz
Termomodernizacja
z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
budynków / IV.2.2
IV kwartał
2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków
Termomodernizacja
komunalnych w wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów
budynków (reszta)

RPO Łódzkie

Działanie IV.2
Termomodernizacja
budynków / IV.2.3
Termomodernizacja
Instrumenty finansowe będą wdrażane przez fundusz funduszy.
budynków w
(działania jak dla IV.2.2 wymienione wyżej)
oparciu o
zastosowanie
instrumentów
finansowych

RPO Łódzkie

Działanie IV.2
Termomodernizacja 4. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz
budynków / IV.2.4 z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne,
III kwartał
Termomodernizacja 2. głęboka modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków
budynków - miasto komunalnych w wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów
Łódź

RPO Łódzkie

Działanie IV.3
Ochrona powietrza Wsparcie udzielane będzie wyłącznie w trybie pozakonkursowym.
/ IV.3.1 Ochrona
(działania jak dla IV.3.2 wymienione niżej)
powietrza - ZIT

RPO Łódzkie

1.budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych
budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach pilotażowych
lub demonstracyjnych
2. wymiana lub renowacja źródeł ciepła w celu zapewnienia komfortu
Działanie IV.3
termicznego w budynkach użyteczności publicznej, budynkach
Ochrona powietrza jednorodzinnych i wielorodzinnych (z zastrzeżeniem, że zakresem wsparcia
brak naboru
/ IV.3.2 Ochrona
nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania
powietrza (reszta) węglowego tj. piece i kotły węglowe),
3.budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem
urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej
oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie w powiązaniu z innym
projektem

15 442 000

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

66 874 000

instrument finansowy
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21 103 000

0

91 390 000

0

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja /
instrument
finansowy

brak

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja /
instrument
finansowy

brak

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja /
instrument
finansowy

brak

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja /
instrument
finansowy

brak

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja

brak

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

dotacja

brak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Łódzkie

1.budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych
budynków użyteczności publicznej polegająca na projektach pilotażowych
lub demonstracyjnych
2. wymiana lub renowacja źródeł ciepła w celu zapewnienia komfortu
Działanie IV.3
termicznego w budynkach użyteczności publicznej, budynkach
Ochrona powietrza
jednorodzinnych i wielorodzinnych (z zastrzeżeniem, że zakresem wsparcia
/ IV.3.3 Ochrona
brak naboru
nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych oraz ogrzewania
powietrza - miasto
węglowego tj. piece i kotły węglowe),
Łódź
3.budowa, przebudowa w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem
urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej
oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie w powiązaniu z innym
projektem

RPO Małopolskie

4.1 Zwiększenie
wykorzystania oze /
4.1.1 Rozwój
infrastruktury
produkcji energii z
oze

RPO Małopolskie

4.1 Zwiększenie
wykorzystania oze /
4.1.2 Rozwój
budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dystrybucyjnych wraz z niezbędnymi jej
brak naboru
infrastruktury
elementami
dystrybucji energii z
oze

RPO Małopolskie

4.2 Ekoprzedsiębiorstwa

0

A. wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
B. wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
C. wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł
III kwartał
odnawialnych
D. projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i
elektrycznej

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków
B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną
budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych;
D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

IV kwartał

317

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

Harmonogram
(wersja z dnia
30.11.2016 r.)

86 614 000

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

82 283 300

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

dotacja

brak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Małopolskie

4.3 Poprawa
efektywności
energetycznej w
(Projekty są realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.)
sektorze publicznym
i mieszkaniowym /
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
4.3.1 Głęboka
projekty z obszaru objętego strategią ZIT –miejski obszar funkcjonalny
modernizacja
Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów
energetyczna
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego
budynków
użyteczności
publicznej – ZIT

RPO Małopolskie

4.3 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym
i mieszkaniowym / głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
4.3.2 Głęboka
projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć
modernizacja
uzgodnionych dla danego subregionu
energetyczna
budynków
użyteczności
publicznej – SPR

RPO Małopolskie

4.3 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym
i mieszkaniowym /
4.3.3 Głęboka
A. głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej;
modernizacja
B. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego
energetyczna
budynków
użyteczności
publicznej –
inwestycje
regionalne

brak naboru

brak naboru

II kwartał

318

0

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

103 936 800

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

RPO Małopolskie

4.3 Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym
i mieszkaniowym /
(Projekty są realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.)
4.3.4 Głęboka
modernizacja
wsparcie instrumentów finansowych przeznaczonych dla spółdzielni i wspólnot
energetyczna
mieszkaniowych
budynków
użyteczności
publicznej –
instrument
finansowy

RPO Małopolskie

(Projekty są realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.)
4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do
wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwa domowych (biomasa i
powietrza / 4.4.1
brak naboru
paliwa gazowe) projekty z obszaru objętego strategią ZIT –miejski obszar
Obniżenie poziomu
funkcjonalny Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów
niskiej emisji – ZIT
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

RPO Małopolskie

4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do
powietrza / 4.4.2
Obniżenie poziomu
niskiej emisji – SPR

0

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

RPO Małopolskie

4.4 Redukcja emisji
zanieczyszczeń do wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwa domowych (paliwa
powietrza / 4.4.3
stałe)
Obniżenie poziomu projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć
niskiej emisji (paliwa uzgodnionych dla danego subregionu
stałe) - SPR

0

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

wymiana źródeł ciepła grzewczych w indywidualnych gospodarstwa
domowych (biomasa i paliwa gazowe)
rozwój sieci ciepłowniczych projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w
wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu

brak naboru

brak naboru

brak naboru

319

0

0

0

0

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
pożyczka
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

(Projekty są realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.)

RPO Małopolskie

RPO Małopolskie

tabor na potrzeby transportu zbiorowego
integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych
4.5 Zrównoważony
ścieżki i infrastruktura rowerowa
transport miejski /
organizacja i zarządzanie ruchem
4.5.1 Niskoemisyjny
projekty z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny
transport miejski - ZIT
Krakowa –
Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów zidentyfikowanych w
ramach trybu pozakonkursowego
Typy projektów mogą być łączone

4.5 Zrównoważony
transport miejski /
4.5.2 Niskoemisyjny
transport miejski SPR

tabor na potrzeby transportu zbiorowego
integracja różnych środków transportu oraz obsługa podróżnych
ścieżki i infrastruktura rowerowa
.organizacja i zarządzanie ruchem
projekty z obszaru objętego SPR, ujęte w wykazie przedsięwzięć
uzgodnionych dla danego subregionu
Typy projektów mogą być łączone

brak naboru

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

brak naboru

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 14/17
Zarządu Woj.
dotacja
Małopolskiego z
dnia 05.01.2017 r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

0

(Projekty są realizowane wyłącznie w trybie pozakonkursowym.)

RPO Małopolskie

5.2 Rozwijanie
systemu gospodarki
odpadami / 5.2.1
Gospodarka
odpadami - ZIT

RPO Małopolskie

5.2 Rozwijanie
systemu gospodarki
odpadami / 5.2.2
Gospodarka
odpadami - SPR

budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wraz z punktami napraw
budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku, recyklingu i
ponownego użycia oraz zakup nowego taboru samochodowego
brak naboru
służącego do odbioru odpadów komunalnych
przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
projekty z obszaru objętego strategią ZIT – miejski obszar funkcjonalny
Krakowa – Metropolia Krakowska, ujęte w wykazie projektów
zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego

A. budowa, rozbudowa, przebudowa punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wraz z punktami napraw
B. budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji do odzysku,
recyklingu i ponownego użycia
C. przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

I kwartał

320

86 614 000

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

RPO Mazowieckie

Działanie 1.1.
Działalność
badawczo –
rozwojowa
jednostek
naukowych

RPO Mazowieckie

Działanie 1.2
Działalność
badawczorozwojowa
przedsiębiorstw

RPO Mazowieckie

3.1 Poprawa
rozwoju MŚP na
Mazowszu /3.1.2
Rozwój MŚP

RPO Mazowieckie

RPO Mazowieckie

4.1 - Odnawialne
źródła energii

4.2 - Efektywność
energetyczna

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych

czerwiec

Projekty badawczo-rozwojowe.
Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego.
Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych.

Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw - poprzez
udzielanie bonów na doradztwo

Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE)

maj; październik

marzec

kwiecień

Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w
marzec
kogeneracji

321

25 000 000

21 000 000

5 000 000

2 000 000

7 993 238

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

108 268 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
dotacja, 80%
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

brak

90 945 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
dotacja, 80%
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

brak

21 654 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
dotacja, 80%
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

brak

8 661 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

Instrument
finansowy. 6,5
mln EUR (+4,88
brak
mln EUR dotacja
powiązana z
pożyczką)

34 616 999

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

Instrument
finansowy. 13 mln
EUR (+ 2,3 mln
brak
EUR dotacja
powiązana z
pożyczką)

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Mazowieckie

4.3 - Redukcja emisji Projekty kompleksowe, obejmujące:
zanieczyszczeń
- Centra przesiadkowe P+R,
powietrza/
- Ścieżki rowerowe,
4.3.1 Ograniczenie - Autobusy niskoemisyjne,
zanieczyszczeń
- Inteligentne Systemy Transportu.
powietrza i rozwój
mobilności miejskiej Wymiana urządzeń grzewczych.

RPO Mazowieckie

4.3 - Redukcja emisji Nabór wniosków na projekty w ramach Zintegrowanych Inwestycji
zanieczyszczeń
Terytorialnych.
powietrza/
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w regionie.
4.3.2 Mobilność
miejska w ramach - Konkurs przeznaczony na centra przesiadkowe P+R.
ZIT
- Konkurs przeznaczony na ścieżki rowerowe.

marzec, kwiecień 19 000 000

luty, kwiecień

Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych,
ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego luty
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

RPO Mazowieckie

5.2 Gospodarka
odpadami

RPO Opolskie

1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
2) zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy,
busy);
3) wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy
Poddziałanie 3.1.1
redukcji emisji;
Strategie
4) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się
niskoemisyjne w
pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do
miastach
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
subregionalnych
5) infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in.
interaktywną informację pasażerską;
6) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
7) systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości
powietrza;

I kwartał

322

22 169 116

6 427 571

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

82 284 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
dotacja, 85%
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

brak

96 008 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
dotacja, 85%
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

brak

27 836 000

Załącznik do
Uchwały
1815/198/16
dotacja, 80%
Zarządu Woj.
Mazowieckiego z
dnia 15.11.2016r.

brak

7 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.12.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Opolskie

1) budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu
ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
Poddziałanie 3.1.2
2) rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się
Strategie
pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do
niskoemisyjne w
bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
Aglomeracji
3) infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in.
Opolskiej
interaktywną informację pasażerską;
4) infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;

IV kwartał

RPO Opolskie

1) głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
energooszczędne w tym m.in.:
a) ocieplenie obiektu,
Poddziałanie 3.2.1
b) wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
Efektywność
energooszczędne,
energetyczna w
c) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do
budynkach
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
publicznych
d) instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
e) instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
2) audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy
projektu.

brak naboru

RPO Opolskie

Poddziałanie 3.2.2
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
Aglomeracji Opolskiej

III kwartał

RPO Opolskie

Poddziałanie 3.2.3
wsparcie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków
Efektywność
mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne, poprzez
energetyczna w
instrumenty finansowe.
mieszkalnictwie

RPO Opolskie

brak naboru

Działanie 3.3
Wsparcie rozwoju energetyki w oparciu o źródła odnawialne, poprzez instrument
Odnawialne źródła
brak naboru
finansowy
energii

323

0

0

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

strategia
inwestycyjna
IF

36 884 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.12.2016 r.

0

Harmonogram z dnia 29.12.2016 r.

4 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.12.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

0

pożyczka
Harmonogram z globalna,
dnia 29.12.2016 r. pożyczka
inwestycyjna

strategia
inwestycyjna
IF

0

pożyczka
globalna,
pożyczka
Harmonogram z
inwestycyjna,
dnia 29.12.2016 r.
reporęczenie,
poręczenie
portfelowe

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

RPO Opolskie

Działanie /
poddziałanie

Działanie 3.4
Efektywność
energetyczna w
MSP

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
technologii produkcji i użytkowania energii;
2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania
energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie
systemów zarządzania energią;
3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz
przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;
6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu;
7) wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło,
chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty
finansowe;
brak naboru
8) wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem
wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
wprowadzania systemów zarządzania energią, poprzez instrumenty finansowe;
9) wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w
przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe;
10) wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w
przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe;
11) wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako
uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty finansowe;
12) wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy
projektu, poprzez instrumenty finansowe.

324

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

pożyczka
Harmonogram z
globalna,
dnia 29.12.2016 r.
inwestycyjna

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

RPO Podkarpackie

Działanie /
poddziałanie

Działanie 3.1
Rozwój OZE

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć
dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię
wody, wiatru, słońca, geotermii, biogazu i biomasy.
Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
* energia wodna (do 5 MWe),
* energia wiatru (do 5 MWe),
* energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
* energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii
elektrycznej),
* energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
* energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie
związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych /
ciepłowniczych.
brak naboru
Inwestycje mogą być realizowane w formie„ projektów parasolowych.
2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w
procesach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych.
Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1MW.
Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie
związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych /
ciepłowniczych.
3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy,
przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła
wytwarzanego wyłącznie z OZE
Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF. Projekty w ramach
niniejszego działania mogą być realizowane jako projekty partnerskie w
rozumieniu art. 33 Ustawy wdrożeniowej, jak również jako projekty hybrydowe w
rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

325

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

Załącznik do
uchwały nr
dotacja /
241/4851/16
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Podkarpackiego z
dnia 29.11.2016 r.

brak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Głęboka modernizacja energetyczna:
a) budynków użyteczności publicznej,
b) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wraz z wymianą oświetlenia tych
obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:
* ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
* modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń
w budynkach na efektywne energetycznie,
* montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
* izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja
instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z
podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub wymianą źródła ciepła (kotły
gazowe, kotły na biomasę),
* przebudowa i/lub budowa klimatyzacji i systemów chłodzących,
brak naboru
* likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
* modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku
(rekuperacji) ciepła,
* zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem
energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
* modernizacja instalacji elektrycznych budynku, która skutkować będzie
ograniczeniem strat energii,
* instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
* instalacja urządzeń wysokosprawnej mikro kogeneracji
* modernizacja lub wymiana oświetlenia (zamontowanego w/na
budynku na stałe). Warunkiem poprzedzającym realizację projektów będzie
przeprowadzenie audytów energetycznych.

RPO Podkarpackie

Działanie 3.2
Modernizacja
energetyczna
budynków

RPO Podkarpackie

* Modernizacja publicznych systemów oświetlenia.
* Budowa lub modernizacja budynków użyteczności publicznej, które będą
Działanie 3.3
spełniać standardy budownictwa pasywnego.
Poprawa jakości
* Budowa, rozbudowa, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków,
powietrza /
węzłów cieplnych oraz instalacji odbiorczych (wewnętrznych instalacji CO i
IV kwartał
Poddziałanie 3.3.1
CWU).
Realizacja planów
* Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych
niskoemisyjnych
źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) dotyczy instalacji kotłów
gazowych lub kotłów na biomasę.
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0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

Załącznik do
uchwały nr
dotacja /
241/4851/16
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Podkarpackiego z
dnia 29.11.2016 r.

brak

113 000 000

Załącznik do
uchwały nr
241/4851/16
dotacja
Zarządu Woj.
Podkarpackiego z
dnia 29.11.2016 r.

brak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Podkarpackie

Działanie 3.3
Poprawa jakości
1) Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie wymiany dotychczasowych
powietrza /
źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) dotyczy instalacji kotłów na
IV kwartał
Poddziałanie 3.3.2 paliwa stałe (inne niż biomasa).
Redukcja emisji

RPO Podlaskie

Działanie 5.1
Energetyka oparta
na odnawialnych
źródłach energii

RPO Podlaskie

Działanie 5.1
Energetyka oparta
Projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci dystrybucyjnych.
na odnawialnych
źródłach energii

RPO Podlaskie

Działanie 5.3.1
Efektywność
energetyczna w
budynkach
publicznych w tym
budownictwo
komunalne

Kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne
wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system
monitorowania i zarządzania energią). Działania upowszechniające
efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój

RPO Podlaskie

Działanie 5.3.2
Efektywność
energetyczna w
sektorze
mieszkaniowym

Kompleksowa (tzw. głęboka modernizacja wykraczająca poza minimalne
wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej oparta o system
monitorowania i zarządzania energią). Działania upowszechniające
efektywność energetyczną oraz jej wkład w zielony rozwój

* Energia odnawialna: słoneczna
* Wykorzystanie energii z OZE na własne potrzeby
* Wytwarzanie energii z OZE oraz rozwój infrastruktury wytwórczej
biokomponentów i biopaliw

luty

listopad

brak naboru

brak naboru
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0

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

30 000 000

Załącznik do
uchwały nr
241/4851/16
dotacja
Zarządu Woj.
Podkarpackiego z
dnia 29.11.2016 r.

100 000 000

Załącznik do
uchwały nr
176/2300/2016
Zarządu Woj.
Podlaskiego z
dnia 29.11.2016 r.

dla priorytetu 4b i
strategia
4c instrument
inwestycyjna
finansowy:
IF
pożyczka

30 000 000

Załącznik do
uchwały nr
176/2300/2016
Zarządu Woj.
Podlaskiego z
dnia 29.11.2016 r.

dla priorytetu 4b i
strategia
4c instrument
inwestycyjna
finansowy:
IF
pożyczka

0

Załącznik do
uchwały nr
176/2300/2016
Zarządu Woj.
Podlaskiego z
dnia 29.11.2016 r.

dla priorytetu 4b i
strategia
4c instrument
inwestycyjna
finansowy:
IF
pożyczka

0

Załącznik do
uchwały nr
176/2300/2016
Zarządu Woj.
Podlaskiego z
dnia 29.11.2016 r.

dla priorytetu 4b i
strategia
4c instrument
inwestycyjna
finansowy:
IF
pożyczka

brak

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

W ramach Poddziałania 10.2.1. wspierane będą inwestycje dotyczące
obiektów użyteczności publicznej.

RPO Pomorskie

Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub
dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających
m.in. na:
- zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach
Działanie 10.2
przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany
Efektywność
zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),likwidacji istniejących
energetyczna /
indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej
brak naboru
Poddziałanie 10.2.1 modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
Wsparcie
- modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany
dotacyjne
paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
- modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem
zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
- modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej,
- modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
- wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,
- instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.
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0

0

Załącznik do
uchwały nr
1233/192/16
dotacja
Zarządu Woj.
Pomorskiego z
dnia 29.11.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

(Instrumenty finansowe planowane do uruchomienia po wyłonieniu Menadżera
Funduszu Funduszy).
W ramach Poddziałania 10.2.2 wspierane będą inwestycje w
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

RPO Pomorskie

RPO Pomorskie

Kompleksowa i głęboka modernizacja energetyczna obiektów i budynków lub
dokończenie tego procesu, poprzez realizację przedsięwzięć polegających
m.in. na:
Działanie 10.2
- zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie w zewnętrznych przegrodach
Efektywność
przeźroczystych (okna, drzwi przeszklone) i nieprzeźroczystych (ściany
energetyczna /
zewnętrzne, stropy poddasza, stropy piwnic),likwidacji istniejących
instrument finansowy
Poddziałanie 10.2.2
indywidualnych źródeł ciepła w poddawanych kompleksowej i głębokiej
Wsparcie
modernizacji obiektach wraz z budową przyłącza do systemu ciepłowniczego,
pozadotacyjne
- modernizacji źródeł ciepła (za wyjątkiem źródeł węglowych przy braku zmiany
paliwa) z uwzględnieniem możliwości zastosowania kogeneracji,
- modernizacji systemów grzewczo – wentylacyjnych z uwzględnieniem
zastosowania wysokosprawnej rekuperacji energii,
- modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej,
- modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego,
- wykorzystanie OZE na potrzeby własne budynku,
- instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią.

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń
służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym
wykorzystujących:
− słońce do 2 MWe,
− biomasę do 5 MWt,
Działanie 10.3
− biogaz do 1 MWe,
Odnawialne źródła − geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.
energii /
2) przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących nabór skończy się 31.01.2017 r.
10.3.1 Wsparcie
energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe,
dotacyjne
3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do
odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego
napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych
wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji
produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).
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Załącznik do
uchwały nr
1233/192/16
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Pomorskiego z
dnia 29.11.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

Załącznik do
uchwały nr
1233/192/16
dotacja
Zarządu Woj.
Pomorskiego z
dnia 29.11.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

(Instrumenty finansowe planowane do uruchomienia po wyłonieniu Menadżera
Funduszu Funduszy).

RPO Pomorskie

1) budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń
służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym
wykorzystujących:
− słońce do 2 MWe,
Działanie 10.3
− biomasę do 5 MWt,
Odnawialne źródła
− biogaz do 1 MWe,
energii /
instrument finansowy
− geotermalne źródła ciepła do 2 MWt.
10.3.2 Wsparcie
2) przebudowa jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących
pozadotacyjne
energię wody w małych elektrowniach wodnych o mocy do 5 MWe,
3) budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do
odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych,
4) rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego
napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych
wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji
produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

RPO Pomorskie

Działanie 10.4
Redukacja emisji

1) rozbudowa lub przebudowa scentralizowanych systemów zaopatrzenia w
ciepło, obejmujące źródła, sieci i węzły cieplne wraz z przyłączem do budynku,
2) likwidacja istniejących indywidualnych źródeł ciepła w obiektach
użyteczności publicznej i budynkach mieszkalnych wraz z podłączeniem
odbiorców do miejskiego systemu ciepłowniczego lub lokalnych systemów
ciepłowniczych,
brak naboru
3) budowa nowych i modernizacja istniejących źródeł ciepła w tym
wykorzystujących OZE,
4) modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne,
5) rozbudowa systemu monitoringu powietrza.
Uzupełniająco w ramach typów projektów nr 1) - 4) dopuszcza się budowę lub
modernizację systemów zarzadzania energią.

RPO Śląskie

3.3 Technologie
informacyjnokomunikacyjne w
działalności
gospodarczej

Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno –
Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw.

czerwiec / lipiec
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Załącznik do
uchwały nr
1233/192/16
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Pomorskiego z
dnia 29.11.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

strategia
inwestycyjna
IF

brak

0

0

Załącznik do
uchwały nr
1233/192/16
dotacja
Zarządu Woj.
Pomorskiego z
dnia 29.11.2016 r.

15 000 000

60 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Śląskie

4.1 Odnawialne
źródła energii /
4.1.1 OZE - ZIT;
4.1.2 OZE - RIT
Południowy, RIT
Północny, RIT
Zachodni

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze
brak naboru
źródeł odnawialnych

RPO Śląskie

4.1 Odnawialne
źródła energii /
4.1.3 OZE - konkurs

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze
sierpień / wrzesień 20 580 000
źródeł odnawialnych

RPO Śląskie

4.2 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty
brak naboru
energii w mikro,
finansowe wspierające efektywność energetyczną firm na rynku
małych i średnich
przedsiębiorstwach

RPO Śląskie

4.3 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej /
4.3.1 ZIT, 4.3.2 RIT
Południowy, RIT
Północny, RIT
Zachodni

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych
źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

RPO Śląskie

4.3 Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
mieszkaniowej /
4.3.4 konkurs

1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz
wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych
źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

RPO Śląskie

4.4 Wysokosprawna Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej
kogeneracja
kogeneracji.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

0

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

82 320 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

0

0

instrument
Harmonogram z
finansowy:
dnia 29.11.2016 r.
pożyczka, inne

brak

brak naboru

0

0

Harmonogram z instrument
dnia 29.11.2016 r. finansowy

brak

grudzień

20 851 000

83 404 000

Harmonogram z instrument
dnia 29.11.2016 r. finansowy

brak

brak naboru

0

0

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak
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0

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

RPO Śląskie

4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie /4.5.1
Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie - ZIT

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu
zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi
Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni
rowerów wraz z zakupem rowerów).
2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

wrzesień /
październik

70 000 000

280 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

RPO Śląskie

4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie /4.5.2
Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie - RIT
Południowy

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu
zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi
Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni
rowerów wraz z zakupem rowerów).
2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

wrzesień /
październik

5 487 000

21 948 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

RPO Śląskie

4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie /4.5.2
Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie - RIT
Północny

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu
zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi
Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni
rowerów wraz z zakupem rowerów).
2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

brak naboru

0

0

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

RPO Śląskie

4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie /4.5.2
Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie - RIT
Zachodni

1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu
zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi
Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni
rowerów wraz z zakupem rowerów).
2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

lipiec / sierpień

2 736 000

10 944 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak
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Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

RPO Śląskie

4.5 Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie /4.5.3
Niskoemisyjny
transport miejski
oraz efektywne
oświetlenie konkurs

1. Budowa i przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej.
2. Zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego.

styczeń / luty

35 720 000

142 880 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

RPO Śląskie

5.2 Gospodarka
odpadami / 5.2.1
ZIT

1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

lipiec / sierpień

7 500 000

30 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

RPO Śląskie

5.2 Gospodarka
odpadami / 5.2.2
RIT Zachodni

1. Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
2. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

lipiec / sierpień

2 950 000

11 800 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 29.11.2016 r.

brak

RPO Świętokrzyskie

Działanie 4.1
Odnawialne źródła
energii
Poddziałanie 4.1.1
Odnawialne źródła
energii - ZIT
Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł
Poddziałanie 4.1.2 odnawialnych
Odnawialne źródła
energii - RIT
Poddziałanie 4.1.3
Odnawialne źródła
energii - konkurs

Harmonogram z
dotacja
dnia 24.11.2016 r.

brak

RPO Świętokrzyskie

Działanie 4.2
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła Wkład programu w fundusze poręczeniowe, pożyczkowe oraz inne instrumenty finansowe wspierające efektywność energetyczną firm na rynku
energii w mikro,
małych i średnich
przedsiębiorstwach

Harmonogram z instrument
dnia 24.11.2016 r. finansowy

brak
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Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

RPO Świętokrzyskie

Działanie 4.3
Efektywność
energetyczna i
odnawialne źródła
energii w
infrastrukturze
publicznej i
1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.
dotacja /
mieszkaniowej
Harmonogram z
2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła.
instrument
Poddziałanie 4.3.1 dnia 24.11.2016 r.
3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.
finansowy
ZIT
Poddziałanie 4.3.2 RIT
Poddziałanie 4.3.3 OSI
Poddziałanie 4.3.4 konkurs

brak

RPO Świętokrzyskie

Działanie 4.4
Wysokosprawna
kogenercja

brak

RPO Świętokrzyskie

1. Budowa, przebudowa i modernizacja (w tym zakup urządzeń) infrastruktury,
służącej do wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej, pochodzącej ze
wszystkich źródeł odnawialnych (energia wodna, wiatru, słoneczna,
geotermalna, biogazu, biomasy) z możliwością podłączenia do sieci
Działanie 3.1
dystrybucyjnej / przesyłowej.
Wytwarzanie i
2. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
dystrybucja energii w wysokosprawnej kogeneracji z OZE z możliwością podłączenia do sieci
II kwartał
pochodzącej ze
dystrybucyjnej / przesyłowej.
źródeł
3. Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i
odnawialnych
chłodu w trigeneracji z OZE, mająca na celu zmniejszenie kosztu i ilości energii
pierwotnej niezbędnej do wytworzenia każdej z tych form energii odrębnie z
możliwością podłączenia do sieci dystrybucyjnej / przesyłowej.
4. Budowa i montaż instalacji służącej do produkcji biokomponentów i biopaliw
(drugiej i trzeciej generacji).

Budowa i modernizacja instalacji do produkcji energii w wysokosprawnej
kogeneracji.

Harmonogram z
dotacja
dnia 24.11.2016 r.
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Nazwa programu

RPO Świętokrzyskie

RPO Świętokrzyskie

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności
energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne)
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i
strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:
- modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn)
na bardziej efektywne energetycznie
- głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w
Działanie 3.2
przedsiębiorstwach,
Efektywność
- zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
energetyczna i
- zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda)
IV kwartał
odnawialne źródła technologii produkcji i użytkowania energii.
energii w
Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być
przedsiębiorstwach odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na
wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego
podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w
regionie.
Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności
energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu
efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycje realizowane w ramach niniejszego działania muszą wynikać z
przygotowanych przez samorządy Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.
Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.
W ramach działania wsparcie otrzymają projekty dotyczące głębokiej
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej (z wyłączeniem
budynków użytkowanych / będących własnością państwowych jednostek
budżetowych i administracji rządowej oraz podległych jej organów i jednostek
organizacyjnych, państwowych osób prawnych) oraz wielorodzinnych
budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na
IV kwartał
energooszczędne w oparciu o wyniki przeprowadzonego audytu
energetycznego bądź innych dokumentów wymaganymi przepisami prawa.

Działanie 3.3
Poprawa
efektywności
energetycznej z
wykorzystaniem
odnawialnych
źródeł energii w
sektorze publicznym
Projekty polegające na głębokiej kompleksowej modernizacji budynku muszą
i mieszkaniowym
wynikać z przeprowadzonej w ramach audytu energetycznego analizy
planowanych do wprowadzenia rozwiązań. Audyt energetyczny stanowi
element konieczny do realizacji projektu.
Wzmocnieniu efektów realizowanych projektów służyć będą inteligentne
systemy zarządzania energią w oparciu o technologie TIK.

335

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

42 799 531

Harmoogram z dnia 24.11.2016 r.

112 853 016

Harmonogram z dnia 24.11.2016 r.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Świętokrzyskie

Działanie 3.4
Strategia
niskoemisyjna,
wsparcie
zrównoważonej
multimedialnej
mobilności miejskiej
Konkurs
dedykowany dla
Obszaru
Strategicznej
Interwencji obszary
funkcjonalne miast
tracących funkcje
społecznogospodarcze

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki
niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych typów
obszarów np..:
1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na
energooszczędne,
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
3. wymiana źródeł ciepła,
4. mikrokogeneracja,
5. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,
II kwartał
6. kampanie promujące:
a. budownictwo zeroemisyjne,
b. inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego,
7. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą do dystrybuowania
wytworzonej energii,
8. zrównoważona mobilność miejska w zakresie budowy, przebudowy
uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego).

RPO Świętokrzyskie

Wsparcie mogą uzyskać inwestycje wynikające z planów gospodarki
niskoemisyjnych lub planów mobilności miejskiej dla poszczególnych typów
obszarów np.:
1. modernizacja oświetlenia ulicznego (ulic placów, terenów publicznych) na
energooszczędne,
2. budowa lub modernizacja sieci ciepłowniczej,
Działanie 3.4
3. mikrokogeneracja,
Strategia
4. działania informacyjno-promocyjne dotyczące np. oszczędności energii,
niskoemisyjna,
5. kampanie promujące:
wsparcie
II kwartał
a. budownictwo zeroemisyjne,
zrównoważonej
b. inwestycje w zakresie budownictwa pasywnego
multimedialnej
6. budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
mobilności miejskiej
w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą do dystrybuowania
wytworzonej energii
7. zrównoważona mobilność miejska w zakresie budowy, przebudowy
uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego
(warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie planów gospodarki
niskoemisyjnej).
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Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

30 541 956

Harmonogram z dnia 24.11.2016 r.

100 000 000

Harmonogram z dnia 24.11.2016 r.

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO WarmińskoMazurskie

Działanie 4.1
Wspieranie
wytwarzania i
dystrybucji energii
pochodzącej ze
źródeł
odnawialnych

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup
niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub
cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych.
2. Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie
jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów
systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV).

RPO WarmińskoMazurskie

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na
efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;
2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne
energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;
Działanie 4.2
3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w
Efektywność
przedsiębiorstwach wraz z wymianą lub modernizacją źródła energii z
energetyczna i
uwzględnieniem OZE;
wykorzystanie OZE 4. Zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji (dotyczy energii
w MŚP
elektrycznej, ciepła, wody) w tym OZE;
5. Wdrażanie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie;
6. Zastosowanie technologii/instalacji odzysku energii cieplnej w procesach
produkcji przemysłowej i/lub produkcji energii;
7. Audyt energetyczny (jako element projektu).

RPO WarmińskoMazurskie

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej wsparcie będzie
skierowane na m.in.:
Działanie 4.3
a) ocieplenie obiektu, wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na
Kompleksowa
energooszczędne;
modernizacja
b) przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła - z
energetyczna
wyłączeniem indywidualnych źródeł ciepła, podłączeniem do niego lub
budynków /
modernizacją przyłącza, podłączenie do sieci ciepłowniczej), systemów
luty
Poddziałanie 4.3.2 wentylacji i klimatyzacji, instalacją systemów chłodzących w tym również OZE;
Efektywność
c) wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu iż do sieci
energetyczna w
dystrybucyjnej oddawana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii
budynkach
elektrycznej;
mieszkalnych
d) instalację inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu m.in. o
technologie TIK (wyłącznie jako element projektów kompleksowej modernizacji);
e) audyt energetyczny realizowany jako element projektu.

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

marzec

40 920 870

181 275 360

Harmonogram z
dotacja
dnia 27.12.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

marzec

8 826 171

39 099 054

Harmonogram z
dotacja
dnia 27.12.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

7 250 130

32 117 349

Harmonogram z
dotacja
dnia 27.12.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF
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Nazwa programu

RPO WarmińskoMazurskie

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

1. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
2. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła
w wysokosprawnej kogeneracji z OZE;
Działanie 4.5
3. Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania ciepła w wyniku, której
Wysokosprawne
jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w
marzec, wrzesień
wytwarzanie energii wysokosprawnej kogeneracji / trigeneracji;
4. Budowa przyłączeń do sieci ciepłowniczej i energetycznej, wyłącznie jako
element uzupełniający projektu.

46 803 379

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

207 334 287

Harmonogram z
dotacja
dnia 27.12.2016 r.

strategia
inwestycyjna
IF

90 000 000

Załącznik do
uchwały nr
3111/2017
dotacja, 85%
Zarządu Woj.
Wielkopolskiego z
dnia 12.01.2017 r.

raport
oceny exante

Dopuszczalne są projekty do 1 MW włącznie.

RPO Wielkopolskie

1.Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii
wiatrowej - do 5 MWe,
2.Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym (wraz z ewentualnym
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii
Działanie 3.1.
słonecznej - do 2 MWe/MWth,
Wytwarzanie i
3.Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania
dystrybucja energii energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym
ze źródeł
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy odnawialnych /
do 5 MWth.
II kwartał
Poddziałanie 3.1.1 4.Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania
Wytwarzanie
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym
energii z
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii
odnawialnych
wodnej - do 5 MWe
źródeł energii
5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii
geotermalnej - do 2MWth,
6.Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym
podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu do 1 MWe
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KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.1.
Wytwarzanie i
dystrybucja energii
ze źródeł
odnawialnych /
Poddziałanie 3.1.2
Dystrybucja energii
z odnawialnych
źródeł energii

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.2.
Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym
Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynków użytecznści
i mieszkaniowym /
publicznej związana m.in. z:
Poddziałanie 3.2.1
a) ociepleniem obiektu,
Kompleksowa
b) wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
modernizacja
c) przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do
energetyczna
źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
budynków
d) instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z
użyteczności
zastosowaniem kogeneracji,
publicznej /
e) instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
Poddziałanie 3.2.2
f) wymianą oświetlenia na energooszczędne,
Kompleksowa
g) systemami monitorowania i zarządzania energią,
modernizacja
h) finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora
energetyczna
publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.
wielorodzinnych
budynków
mieszkalnych instrumenty
finansowe

Budowa oraz przebudowa sieci umożliwiających przyłączanie jednostek
wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego – projekty realizowane przez OSD
(operatorów systemu dystrybucyjnego) dotyczące sieci dystrybucyjnej o
napięciu SN i nn (poniżej 110kV).

III kwartał

brak naboru

339

0

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

15 000 000

Załącznik do
uchwały nr
3111/2017
dotacja, 85%
Zarządu Woj.
Wielkopolskiego z
dnia 12.01.2017 r.

0

Załącznik do uchwały nr 3111/2017 raport
Zarządu Woj. Wielkopolskiego z dnia oceny ex12.01.2017 r.
ante

raport
oceny exante

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.2.
Poprawa
efektywności
Termomodernizacja budynków publicznych: audyty energetyczne oraz
energetycznej w
kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
sektorze publicznym
wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w zakresie
i mieszkaniowym /
związanym m.in. z: ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi zewnętrznych
Poddziałanie 3.2.3
oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudową systemów grzewczych
Poprawa
(wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), przebudową systemów
efektywności
wentylacji i klimatyzacji, instalacją OZE w modernizowanych energetycznie
energetycznej w
budynkach, instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE.
sektorze publicznym
w ramach ZIT dla
MOF Poznania

II kwartał

24 000 000

Załącznik do uchwały nr 3111/2017 raport
Zarządu Woj. Wielkopolskiego z dnia oceny ex12.01.2017 r.
ante

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.2.
Poprawa
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym
W ramach działania wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki
i mieszkaniowym /
niskoemisyjnej dla danego obszaru lub innym dokumentem równoważnym.
Poddziałanie 3.2.4
Zakłada się realizację projektów polegających na kompleksowej, głębokiej
Poprawa
modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO.
efektywności
energetycznej w
sektorze publicznym
w ramach ZIT dla
rozwoju AKO

II kwartał

9 000 000

Załącznik do uchwały nr 3111/2017 raport
Zarządu Woj. Wielkopolskiego z dnia oceny ex12.01.2017 r.
ante

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.3.
Wspieranie strategii
niskoemisyjnychw
tym mobilność
miejska /
(Nie przewiduje się naboru w 2017 r. w trybie konkursowym.)
Poddziałanie 3.3.1
Inwestycje w
obszarze transportu
miejskiego

0

Załącznik do
uchwały nr
dotacja /
3111/2017
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Wielkopolskiego z
dnia 12.01.2017 r.

brak naboru

340

0

raport
oceny exante

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.3.
Wspieranie strategii
niskoemisyjnychw
tym mobilność
miejska /
Poddziałanie 3.3.2
Inwestycje w sieci
ciepłownicze i
chłodnicze

Wsparcie sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wynikających z planów
gospodarki niskoemisyjnej m.in.:
1. Budowa, rozbudowa przebudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych i
chłodniczych spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu
ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych odbiorców do
III kwartał
sieci o skali regionalnej.
2. Modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w
procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania
ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą.

RPO Wielkopolskie

Działanie 3.3.
Wspieranie strategii
niskoemisyjnychw
tym mobilność
miejska /
Poddziałanie 3.3.3
Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w
tym mobilność
miejska w ramach
ZIT dla MOF
Poznania

Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych oraz działania towarzyszące
zgodne z SzOOP WRPO 2014+.
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg dla rowerów oraz działania
towarzyszące (parkingi P&R, energooszczędne oświetlenie, informacja i
promocja) zgodne z SzOOP WRPO 2014+.

I, II, III kwartał
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Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

40 000 000

Załącznik do
uchwały nr
dotacja /
3111/2017
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Wielkopolskiego z
dnia 12.01.2017 r.

raport
oceny exante

232 000 000

Załącznik do
uchwały nr
dotacja /
3111/2017
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Wielkopolskiego z
dnia 12.01.2017 r.

raport
oceny exante

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

RPO Wielkopolskie

Działanie /
poddziałanie

Działanie 3.3.
Wspieranie strategii
niskoemisyjnychw
tym mobilność
miejska /
Poddziałanie 3.3.4
Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w
tym mobilność
miejska w ramach
ZIT dla rozwoju AKO

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

W ramach tego działania, wszystkie projekty dotyczące zrównoważonej
mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego powinny uwzględnić szersze
podejście, wpisując się w odnoszące się do zagadnień niskoemisyjności
strategie miejskie lub obszarów aglomeracyjnych kompleksowe Plany
Gospodarki Niskoemisyjnej lub dokumenty równoważne. Realizowane będą
projekty, w zakres rzeczowy których wejdą m. in. działania związane z:
- zakupem ekologicznym / niskoemisyjnych autobusów dla transportu
publicznego oraz inwestycjami związanymi z zapewnieniem odpowiedniej
infrastruktury wynikającej z danego źródła zasilania pojazdów, np. zakup
ładowarek do szybkiego ładowania baterii autobusów elektrycznych,
- budową, przebudową, rozbudową i modernizacją infrastruktury
transportu publicznego, w tym np.:
• sieci autobusowych - wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne
urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej,
• przystanków, wysepek oraz urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
• zintegrowanych węzłów/ centrów przesiadkowych wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną,
• zapewnieniem dróg dostępu do węzłów przesiadkowych i przystanków,
• parkingów P&R i B&R oraz pasów ruchu dla rowerów,
- budową inteligentnych systemów zarządzania i organizacji ruchu na terenie
miasta, wdrożeniem inteligentnego systemu transportowego (ITS), zakupem i
montażem urządzeń z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej,
- systemy dystrybucji i identyfikacji biletów (biletomatów) oraz elektroniczne
I kwartał
tablice informacyjne wraz z oprogramowaniem, wspólny bilet aglomeracyjny,
- ograniczeniem korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych środowisku
form transportu: roweru, środków komunikacji miejskiej, poruszania się pieszo
(budową, przebudową i modernizacją dróg dla rowerów/ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą uzupełniającą, rowerową typu kładki rowerowe i pieszorowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych, punkty, stacje napraw
rowerów),
- budową systemu tras/dróg dla rowerów łączących miasta i ich obszar
funkcjonalny, ścisłe powiązanie projektowanych dróg rowerowych z punktami
przesiadkowymi i innymi elementami transportu publicznego,
- wymianą oświetlenia ulicznego/drogowego na bardziej efektywne
energetycznie, w tym oparte na odnawialnych źródłach energii (energia
słoneczna) lub modernizacją oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego
energooszczędności,
- działaniami informacyjno-promocyjnymi dotyczącymi transportu publicznego,
rowerowego i pieszego.
W ramach przedmiotowego działania realizowane będą wyłącznie projekty
składające się z co najmniej 2 elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej
oraz elementu dotyczącego informacji i promocji. Wnioskodawcy w swoich
przedsięwzięciach zobowiązani będą w inwestycjach w infrastrukturę, czy w
tabor transportu publicznego uwzględnić działania „miękkie”, tj. promować
korzystanie z komunikacji zbiorowej, niezmotoryzowanej lub rowerowej.
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Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

72 000 000

Załącznik do
uchwały nr
dotacja /
3111/2017
instrument
Zarządu Woj.
finansowy
Wielkopolskiego z
dnia 12.01.2017 r.

raport
oceny exante

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA KLASTRÓW ENERGII W POLSCE

Nazwa programu

Działanie /
poddziałanie

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Planowany
dofinansowanie
termin naborów projektów w ramach
w 2017r.
konkursu - kwota
dofinansowania
publicznego w euro

Typy projektów

Orientacyjna kwota
przeznaczona na
Źródło
dofinansowanie
informacji
Forma
Źródło
projektów w ramach (harmonogramy
dofinansowania informacji
konkursu - kwota
naboru
dofinansowania
wniosków)
publicznego w zł

Projekty zwiększające świadomość ekologiczną. W ramach typu projektu możliwa jest realizacja m. in. :
Działanie 2.1
- modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności,
Kreowanie
− działań informacyjno-promocyjnych dotyczących np. oszczędności energii,
RPO
zachowań
− kampanii promujących budownictwo zeroemisyjne,
Zachodniopomorskie
zasobooszczędnych − demonstracyjnych projektów z zakresu budownictwa pasywnego, którym towarzyszą działania informacyjno promocyjne powodujące zmianę
nastawienia mieszkańców do oszczędzania energii a tym samym rezygnację w codziennym poruszaniu się po mieście z indywidualnego transportu
samochodowego.

Harmonogram z
dotacja
dnia 30.11.2016 r.

SzOOP,
raport
oceny exante

Działanie 2.5
Modernizacja
RPO
energetyczna
Zachodniopomorskie obiektów
użyteczności
publicznej

0

Harmonogram z
dotacja
dnia 30.11.2016 r.

SzOOP,
raport
oceny exante

14 500 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 30.11.2016 r.

SzOOP,
raport
oceny exante

75 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 30.11.2016 r.

SzOOP,
raport
oceny exante

0

Harmonogram z
dotacja
dnia 30.11.2016 r.

SzOOP,
raport
oceny exante

35 000 000

Harmonogram z
dotacja
dnia 30.11.2016 r.

SzOOP,
raport
oceny exante

Kompleksowa głęboka modernizacja energetyczna obiektów użyteczności
publicznej.

brak naboru

0

Działanie 2.9
Zastępowanie
RPO
konwencjonalnych Zastępowanie konwencjonalnych źródeł energii źródłami odnawialnymi przede
03.07.2017 r.
Zachodniopomorskie źródeł energii
wszystkim z biomasy, biogazu i energii słonecznej.
źródłami
odnawialnymi
Działanie 2.10
Zwiększenie
RPO
wykorzystania
Zachodniopomorskie
odnawialnych
źródeł

Budowa, rozbudowa, modernizacja jednostek wytwarzających energię
elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w
31.01.2017
oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą
przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Działanie 2.11
Zwiększenie
potencjału sieci
RPO
energetycznej do
Zachodniopomorskie
odbioru energii z
odnawialnych
źródeł energii

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych
źródeł energii.

Działanie 2.12
RPO
Rozwój
Zachodniopomorskie kogeneracyjnych
źródeł energii

1.Budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji wraz z budową przyłączeń do sieci ciepłowniczej i
elektroenergetycznej (jeśli budowa tej sieci jest niezbędna dla projektu
03.07.2017
kogeneracyjnego).
2. Przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której zostaną one
zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

brak naboru

343

0

0

