Prezydent Miasta Tarnowa
Roman Ciepiela

Czym jest klaster energii?
Nowelizacja ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii wprowadziła z dniem 1 lipca 2016 r.
innowacyjny w skali Unii Europejskiej model klastrów energii. Pod tym pojęciem należy rozumieć cywilnoprawne
porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:

osoby fizyczne

osoby prawne

jednostki naukowe

instytuty badawcze

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 lub 5 gmin;
klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub
wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii.

Idea działania klastrów energii

Lokalne paliwo,

OZE
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Aktualny system gospodarki odpadami i ciepła w Tarnowie

Tarnowski Klaster Energii

Prognoza produkcji i zapotrzebowania na ciepło
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Produkcja ciepła - pre-RDF z miasta Tarnowa

Zapotrzebowanie na ciepło

Prognoza produkcji i zapotrzebowania na energię elektryczną

Energia elektryczna [MWh/rok]

20 000

16 000

12 000

8 000

4 000

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Produkcja energii elektrycznej - pre-RDF z miasta Tarnowa

Zapotrzebowanie na energię elektryczną

Obowiązek termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Zgodnie z art. 5 ust. 1 Dyrektywy 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej
jednostki publiczne zobowiązane są
do corocznej renowacji 3% całkowitej powierzchni
ogrzewanej budynków użyteczności publicznej
w celu spełnienia wymogów minimalnych
dotyczących charakterystyki energetycznej.
Maksymalne wartości wskaźnika EP(H+W)
dla budynków użyteczności publicznej
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Czym jest wskaźnik EP?
EPH+W [kWh/(m2·rok)] określa roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną
do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego wartość dla budynków
użyteczności publicznej powinna być mniejsza od:
[kWh/(m2·rok)]

Wskaźnik EPH+W
wyznaczany jest na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej
budynku lub części budynku oraz świadectw
charakterystyki energetycznej. Składa się z dwóch
elementów:

Maksymalne wartości wskaźnika EP(H+W)
dla budynków użyteczności publicznej
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 Rzeczywistego lub obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową
 Współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie
nośnika energii lub energii dla systemów technicznych: wi (dla ciepła sieciowego: wPc)

EPH+W [kWh/(m2·rok)] = Ek · WPc

Szacowane średnie zapotrzebowanie budynków GMT na energię końcową
dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (Ek)
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 Szacowane średnie zapotrzebowanie budynków użyteczności publicznej GMT na ciepło (Ek):

114 kWh/(m2·rok)

 Obecny współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej (wPc): 1,31
 Średnia wartość wskaźnika EPH+W dla budynków użyteczności publicznej:

149 kWh/(m2·rok)

 Maksymalna dopuszczalna wartość EPH+W:

60 kWh/(m2·rok)

Wpływ spalarni pre-RDF na obowiązek
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
Lata
Wymagany wskaźnik EPH+W
wPc
Ek

od 2017
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1,31
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45
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od 2023
45
0,88
51

Szacuje się, że w wyniku zmniejszenia wartości współczynnika WPc możliwe jest ograniczenie kosztów
termomodernizacji budynków użyteczności publicznej od 18% do 27%, głównie dzięki rezygnacji
ze stosowania dodatkowych lokalnych źródeł OZE.
W przypadku uznania ciepła wyprodukowanego w spalarni odpadów za tzw. „ciepło odpadowe”,
spowoduje to obniżenie wskaźnika wPc do poziomu ok. 0,36-0,46, co wyłączy konieczność
termomodernizacji 94% powierzchni budynków użyteczności publicznej.

Cele strategiczne Tarnowskiego Klastra Energii

I. Utworzenie lokalnych rynków energii elektrycznej i ciepła w oparciu o lokalne
paliwo, przetworzone na ciepło i energię elektryczną w spalarni pre-RDF,
zużywanych przez GMT dla potrzeb budynków użyteczności publicznej i innych

potrzeb, w tym oświetlenia ulicznego, zlokalizowanych na terenie Miasta
Tarnowa;

Cele strategiczne Tarnowskiego Klastra Energii

II. Stabilizacja i uniezależnienie od cen rynkowych paliw i energii oraz kosztów
zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną GMT dla potrzeb budynków
użyteczności publicznej i innych potrzeb, w tym oświetlenia ulicznego,

w wyniku utworzenia lokalnych rynków energii elektrycznej i ciepła;

Cele strategiczne Tarnowskiego Klastra Energii

III. Poprawa jakości ciepła w miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez zwiększenie
udziału ciepła użytkowego w kogeneracji i z odnawialnych źródeł energii
w wyniku budowy Spalarni pre-RDF;

Cele strategiczne Tarnowskiego Klastra Energii

IV. Osiągnięcie wymaganych poziomów wskaźnika EP dla budynków użyteczności
publicznej GMT poprzez procesy termomodernizacyjne oraz poprawę jakości
dostarczanego ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej;

Cele strategiczne Tarnowskiego Klastra Energii

V. Zagospodarowanie lokalnego paliwa i domknięcie tarnowskiego systemu
gospodarki odpadami poprzez poddanie frakcji nadsitowej procesowi
termicznego przekształcania, stabilizacja i uniezależnienie od cen rynkowych

kosztów utylizacji odpadów komunalnych.

Podmioty tworzące Tarnowski Klaster Energii
Członkowie:
Gmina Miasta Tarnowa
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. – koordynator
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Partnerzy:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Struktura organizacyjna Tarnowskiego Klastra Energii

Członkowie Klastra Energii:
‒ posiadają przedstawiciela w Radzie Klastra Energii i dysponują prawem głosu podczas posiedzeń
Rady Klastra Energii,

Partnerzy Klastra Energii:
‒ nie posiadają przedstawiciela w Radzie Klastra Energii,
‒ dbają o zapewnienie równowagi interesów Członków – pełnią rolę doradcy przy rozwiązywaniu
sporów i wypracowywaniu jednomyślnych decyzji Członków,
‒ świadczą na rzecz TKE usługi o charakterze naukowym, doradczym, konsultacyjnym
w zakresie stosowania nowoczesnych technologii.

Struktura organizacyjna Tarnowskiego Klastra Energii
Rada Klastra Energii
• Stanowi reprezentację Członków Klastra. Każdy z Członków Klastra ma prawo wyznaczyć swojego
przedstawiciela do Rady Klastra.
• Rada Klastra wyznacza kierunki rozwoju TKE, programy oraz strategię. Ponadto nadzoruje realizację projektów
i zadań w zakresie zgodności ze strategią.
• Rada Klastra powołuje grupy zadaniowe.

Koordynator Klastra Energii
• Reprezentuje TKE na zewnątrz.
• Odpowiedzialny jest za realizację wyznaczonych kierunków rozwoju, programów oraz strategii.
• Pełni funkcję administratora.

Grupy zadaniowe
• Tworzone są przez Radę Klastra na potrzeby realizacji poszczególnych projektów.

Struktura organizacyjna Tarnowskiego Klastra Energii

Rada Klastra Energii

Rada Klastra Energii podejmuje uchwały związane
z działalnością TKE.
Podejmowanie uchwał wymaga jednomyślności przy
obecności Przedstawicieli wszystkich Członków.

Koordynator Klastra
Energii

Koordynator Klastra Energii reprezentując TKE
działa w jego imieniu i na rzecz, w zakresie
określonym umową i uchwałami.

Docelowy model funkcjonowania TKE

Konkurs dla klastrów
 Celem organizowanego przez Ministerstwo Energii konkursu było wyróżnienie klastrów energii o lokalnym zasięgu,
które realizują swoje strategie w oparciu o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze współpracy
pomiędzy lokalnymi podmiotami.

 Wyróżnione klastry energii otrzymają Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii oraz zostaną włączone w działania ME
w zakresie wymiany doświadczeń i promocji dobrych praktyk.
 29 września 2017 r. MPEC Tarnów – działając w imieniu członków TKE jako koordynator – złożyło w Ministerstwie
Energii wniosek zgłoszeniowy do konkursu składający się z formularza strategii rozwoju klastra, umowy klastra
energii i bilansu energii.

Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – klastry energii
Termin składania wniosków o dofinansowanie: 30.09.2017 r. − 28.11.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2018 r.

Typ beneficjenta: podmioty wskazane w SzOOP jako ostateczni odbiorcy wsparcia (m.in. przedsiębiorcy), będące koordynatorem lub członkiem klastra energii

Typy projektów: budowa nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji
w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 60% wydatków kwalifikowanych (dla Tarnowa)
Alokacja na konkurs: 200 mln zł − dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji
Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie: m.in. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z postanowieniami i opiniami uzgadniającymi lub oświadczenie
o jej przedłożeniu przed końcem oceny merytorycznej II stopnia nie później niż do dnia 31.03.2018 r.
Termin rozpoczęcia inwestycji: nie później niż 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (IV kw. 2018 r. – I kw. 2019 r.)
Termin zakończenia inwestycji: 31 grudnia 2022 r.

