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❖ Fotowoltaika w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane inteligentne rozwiązania w 
rozproszonym wytwarzaniu energii działające w oparciu o fotowoltaikę, urządzenia 
do magazynowania energii i efektywne zarządzanie  popytem.

❖ Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla wdrożenia 
rozproszonego wytwarzania energii w systemach elektroenergetycznych, 
szybkiego rozwoju fotowoltaiki, w powiązaniu z zastosowaniem urządzeń do 
magazynowania energii i efektywnego zarządzania  popytem.

❖ Projekt jest realizowany w Programie 
Horyzont 2020 Nr umowy: 764452.

❖ 12  partnerów  z 6 krajów UE

http://www.idistributedpv.eu/

http://www.idistributedpv.eu/
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Konsorcjum
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❖ Kryteria techniczne: wymagania techniczne sprzętu i komponentów dla 
mikroinstalacji oraz wymagania sieciowe.

❖ Kryteria ekonomiczne - koszty rozwiązań i korzyści wynikające z zastosowania 
różnych technologii zarówno na poziomie prosumenta, jak i całego systemu 
elektroenergetycznego.

❖ Warunki prawne: ramy regulacyjne w celu opracowania wdrażania rozproszonej 
energii słonecznej PV.

❖ Kryteria polityczne - dotyczące polityki energetycznej i ochrony środowiska: 
ograniczenie zużycia paliw kopalnych i dekarbonizacja gospodarki.

Kryteria oceny systemów fotowoltaicznych
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Bariery spowalniające rozwój fotowoltaiki

❖ 14 krajów Unii Europejskiej: Czechy, Cypr, Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, 
Niemcy, Hiszpania, Francja, Polska, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania i 
Włochy.

❖ Bariery regulacyjne i administracyjne
❖ Bariery techniczne
❖ Bariery finansowe
❖ Bariery społeczne

❖ W analizowanych krajach istnieje potencjał techniczny i infrastruktura do 
rozwoju fotowoltaiki.

❖ Pomimo znacznych postępów w dziedzinie przepisów dotyczących OZE, a 
zwłaszcza wdrażania Dyrektywy OZE, nadal rozwój fotowoltaiki w niektórych 
krajach jest spowalniany przez bariery regulacyjne.

❖ Zmienność regulacji prawnych.
❖ Brak precyzyjnych regulacji prawnych dotyczących instalacji systemów 

fotowoltaicznych.
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Rozwiązania dla prosumentów

▪ Dom jednorodzinny :
Moc instalacji PV: 2 kWp – 20 kWp 
Magazyn energii: 2 kWh – 10 kWh

▪ Prosument biznesowy
Moc instalacji PV: 10 kWp – 250 kWp
Magazyn energii : 10 kWh – 250 kWh

▪ Budynki komunalne 
Moc instalacji PV : 10 kWp – 250 kWp 
Magazyn  energii: 10 kWh – 250 kWh

▪ Dom wielorodzinny (Niemcy)
Moc instalacji PV: 10 kWp – 250 kWp 
Magazyn energii: 10 kWh – 250 kWh

▪ Wirtualna elektrownia - Wirtualne elektrownie mogą składać się z kilku 
odnawialnych źródeł energii w różnych lokalizacjach geograficznych.
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Wirtualna elektrownia: Źródło: Deloitte

Społeczny magazyn: Źródło: Deloitte

Rozwiązania dla prosumentów
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Analiza badawcza: zapotrzebowanie na energię + 

instalacje fotowoltaiczne + baterie

▪ Optymalny dobór wielkości instalacji 

fotowoltaicznych i urządzeń magazynujących 

zgodnie z zapotrzebowaniem  na energię i 

profilem napromieniowania.

▪ Oceny ekonomiczne instalacji

▪ Wpływ rozwiązania na niezawodność systemu 

elektroenergetycznego: ocena statyczna i 

dynamiczna.

▪ Oceny środowiskowe

▪ Rekomendacje: biznesowe, regulacyjne i 

techniczne

Studia przypadku w:

▪ Grecji

▪ Polsce

▪ Niemczech

▪ Hiszpani

▪ na Litwie

Symulacje sieciowe
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Rekomendacje

▪ Instalacje fotowoltaiczne mogą pokryć większość zapotrzebowania na energię w

godzinach nasłonecznienia, przynosząc korzyści ekonomiczne prosumentom i

społeczeństwom.

▪ Net metering, aukcje OZE, „Energia Plus”, „Mój Prąd” „Czyste powietrze”

„Agroenergia” są skutecznym sposobem wsparcia i promocji wytwarzania energii

w systemach fotowoltaicznych w Polsce.

▪ 1 GW mocy w instalacjach fotowoltaicznych.

▪ Klastry energii: optymalizacja procesu inwestycyjnego i zużycia własnego - korzyści

ekonomiczne dla podmiotów tworzących klaster.

▪ Należy rozważyć zachęty ekonomiczne dla operatorów systemów dystrybucyjnych 

przy wdrażaniu generacji rozproszonej, w oparciu o pozytywny wpływ dla 

społeczeństwa.
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