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Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy 
Technologie sprawdzamy w działaniu – najpierw na własnej skórze 



Centrum Badawczo-

Rozwojowe 

Obiekt CTE - 1200m2, 13 testowanych 
technologii, 70 liczników energii … 



http://www.fea.pl/
http://www.eko-gmina.pl/cte/


 Technologie - Specjalizacja technologie 

niskoemisyjne – głównie FOTOWOLTAIKA 

 Doradztwo energetyczne dla gmin, firm i 

inwestorów indywidualnych: 

 PGN-y, PONE i strategie 

energetyczne dla gmin (ponad 40) 

 Audyty energetyczne (ponad 300) 

 ocena techniczna  

 dobór instalacji,  

 analiza opłacalności 

 operator dużych projektów 

prosumenckich instalacji OŹE dla 

mieszkańców gmin 

 Projektowanie budynków niskoener-

getycznych – własna pracownia  

 Dotacje - pozyskiwanie finansowania 

  Centrum Technologii 
Energetycznych – ośrodek B+R 

  Pracownia projektowa „Domy Czystej 

Energii” doradztwo energetyczne + wykonawstwo 

  Inowatiwa – usługi doradcze w 
zakresie finansowania Spin-offy SWP: 

Czym zajmuje się CTE 



CTE w Świdnicy 

• 1200 m2 kw. powierzchni 

• 14 stanowisk badawczo – testowych 

• nowatorski w skali Europy trójstopniowy system badawczo-
demonstracyjny systemów PV  

• 16 współpracujących naukowców z 7 wydziałów PWr i PW 

• 40 projektantów 

• 35 audytorów energetycznych 

• 4 projekty badawczo – naukowe 

• ponad 300 audytów dla przedsiębiorstw, ponad 30 strategii 
energetycznych dla JST 

• ponad 60 firm tworzących powiązanie kooperacyjne 

• centrum szkoleniowe instalatorów Pv i pc 

• specjalistyczne wyposażenie wykonawcze 



Badanie pomp ciepła 



Badanie systemów PV 



Sprawdzenie współpracy systemów PV z trzema typami magazynów 
energii (o łącznej pojemności ok. 65 kWh): 

10 kWh, przepływowy 
RFB (Redox Flow Battery) 

25 kWh, elektrochemiczny - 
litowo-polimerowy (NMC) 

30 kWh, elektrochemiczny -  
litowo-jonowy z katodą 

typu LiFePO4 

Magazyny energii  



Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy 

Instalacja fotowoltaiczna Centrum Technologii 
Energetycznych 



Odpowiedzialne inwestycje w OŹE 

Wsparcie projektowo-badawcze i 

wykonawcze dla inwestorów 

CTE w Świdnicy jest organizacją 

wyspecjalizowaną w projektowaniu i 

wykonawstwie systemów 

fotowoltaicznych małych i średnich 

mocy (od kilku kW do kilku MW) oraz 

pozyskiwaniem środków na ich 

realizację. CTE posiada własną 

instalację testową PV oraz 

specjalistyczne zaplecze projektowe 

(kilkunastu ekspertów= oraz 

wykonawcze (maszyny i urządzenia).  

CTE jest również inwestorem w projektach PV. Na terenie CTE w 

Świdnicy zrealizowana została jedna najambitniejszych instalacji PV 

w Polsce (16 różnych technologii PV I i II generacji, systemy 

magazynowania energii, carporty, konfiguracja systemów od kilku do 

kilkudziesięciu kW, 3 stopnie badawcze).  



Pracownia projektowa 
Domy Czystej Energii  

Czyli od badań i rozwoju w obiekcie CTE      

do modelowych budynków 



Budujemy tanie w utrzymaniu obiekty - nowe bądź 

przebudowując  istniejące - w standardzie 

energooszczędnym: 

 żłobki,  

 przedszkola,  

 szkoły,  

 domy dziecka 

 domy spokojnej starości,  

 ośrodki rehabilitacyjne 

Projektowanie, budowa i przebudowa 

obiektów w standardzie niskoenergetycznym 

Finansując inwestycje ze środków 

pomocowych: 

 NFOŚ – program LEMUR 

 RPO – Działania 3.3, 6.1, 6.3 

 ZIT AW – Działanie 3.3.4, 6.1.4, 6.3.4  

UWAGA – szczególne wymogi: 

Projektowanie, budowa i przebudowa obiektów w standardzie niskoenergetycznym - dofinansowanych ze środków pomocowych - 

wiąże się z koniecznością osiągnięcia szeregu wskaźników dot. energii pierwotnej, użytkowej i końcowej w budynku. Ich nie 

uzyskanie może skutkować sankcjami w postaci zwrotu dotacji i odsetek. Dlatego już na etapie aplikowania o środki na takie 

inwestycje niezbędny jest udział profesjonalnych architektów, energetyków, audytorów energetycznych, konstruktorów, fizyków 

budowli, wykonawców, projektantów instalacji.  

Takim zespołem dysponuje pracownia Domy Czystej Energii, funkcjonująca w ramach projektu Centrum Technologii 

Energetycznych w Świdnica. DCE ma na swoim koncie ponad 80 projektów budynków niskoenergetycznych (mieszkalnych i 

usługowych). DCE to grupa 40 architektów i inżynierów. Zespół uzupełniony jest o specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w 

pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych.      



Pracownia projektowa Domy 
Czystej Energii  

czyli 

Modelowe budynki z rachunkami za energię  

1000 zł/rok 



własna pracownia Domy Czystej Energii (DCE) 
Modelowe projekty budynków niskoenergetycznych 

Modelowa PRZYCHODNIA    
w standardzie NISKOENERGETYCZNYM  

Modelowe PRZEDSZKOLE w 

standardzie NISKOENERGETYCZNYM  

Dorobek działającej przy CTE pracowni DCE: 80 projektów budynków 

niskoenergetycznych  

Przykłady obiektów użyteczności publicznej: przychodnia i przedszkole 



Modelowy budynek wielorodzinny 



Siedziba firmy i magazyn 

Kompleks hotelowo-rekreacyjny 



Modelowe projekty domów 
jednorodzinnych  





Projekt „Pogoda dla prosumenta” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

FINANSOWANIE 



Projekt „Pogoda dla prosumenta” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

Finansowanie masowych programów energetyki dla 
mieszkańców gmin 

 NFOŚ – program PROSUMENT 

 RPO – Działania 3.1, 3.3 

 PROW – dot. gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miejscowości pon. 5 tys. mieszkańców  

UWAGA – szczególne wymogi: 

Dzięki zaangażowaniu władz gminy w pozyskanie środków instalacje OŹE takie, jak fotowoltaika, pompy ciepła, 

kolektory słoneczne, kotły na biomasę mogą być tanie dla mieszkańców (środki pomocowe mogą pokryć nawet 

do 80% kosztów zakupu i montażu.) 

Najbardziej czasochłonnym, ale obowiązkowo wymaganym, elementem pozyskania tego typu środków jest 

ustalenia jaki rodzaj instalacji będzie odpowiedni do jakich budynków i do jakich indywidualnych potrzeb ich 

właścicieli (dotyczy zarówno budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak i budynków użyteczności 

publicznej gminy). Dlatego też gmina, w pierwszej kolejności powinna wykonać program funkcjonalno-użytkowy 

pod kątem wybranych technologii OŹE i zgromadzić deklaracje udziału w takim programie mieszkańców. 

Częścią takie procesu jest wykonanie szczegółowych audytów technologicznych. 

CTE w Świdnicy dysponuje sprawdzonym zespołem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w 

przeprowadzaniu audytów energetycznych w budynkach oraz audytów prosumenckich. Ich celem jest 

prawidłowy dobór technologii oraz typu instalacji do warunków konkretnego budynku i potrzeb jego 

mieszkańców.       



Projekt „Pogoda dla prosumenta” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej 

Numer i nazwa Działania/Poddziałania: Działanie 3.1 - Horyzontalne  

Dodatkowe informacje (kwoty w euro):  Granty przeznaczane na mikroinstalacje OZE w 

budynkach jednorodzinnych oraz budynkach  użyteczności publicznej 

Planowany termin naboru: 

- opublikowanie ogłoszenia o konkursie: 30 sierpnia 2016 r. 

- planowany termin rozpoczęcia składania wniosków: 3 października 2016r. 

- Najpóźniejszy termin złożenia ostatniego wniosku o płatność - 12.2016 r. 

Wnioskodawcy:  

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; 

• jednostki organizacyjne jst; 

• jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; 

• organizacje pozarządowe 





DOBRE PRAKTYKI 
przykłady gmin realizujących masowe 

programy prosumenckie dla swoich 
mieszkańców 

 



Powiat SUSKI 



Jak działają Gminne Programy  
PROSUMENCKIE 

1. ISTOTA. Na czym polegają gminne programy prosumenckie? 

2. PRAWNE PODSTAWY. Czy gminy mogą realizować takie programy - 
jaka jest podstawa prawna gminnych programów prosumenckich? 

3. POWODY - Dlaczego gminy realizują takie programy? 

4. Jakie jest ZAINTERESOWANIE – PRZYKŁADY polskich gmin 

5. Jak są FINANSOWANE? 

6. Jak się je ORGANIZUJE? 



PRZED przystąpieniem  
do  

Programu Funkcjonalno-
Użytkowego 



Założenia kierunkowe  
PROCES 

CZAS 

DZIAŁANIE 

 II 

PF-U 
Program 

funkcjonalno-
użytkowy 

III 

finansowanie 
KONKURS 

IV 

Instalacje PV 
Dostawy i Montaż 

Lip’16    Sierp Wrz’16 Wrz. - Paźdz’16 
fin. II-III. 2017 

CZER’17 CZER’18 

V 

Okres 
trwałości 

2018-2022 

 I 

Założenia 
Programu 



Założenia kierunkowe –  
ramowy PLAN DZIAŁAŃ 

ETAP 1: ŚCIEŻKA postępowania uczestnika 

KROK 1: Regulamin uczestnictwa 

KROK 2: Wniosek – wstępna kwalifikacja do programu 

KROK 3: Umowa 

KROK 4: Ankieta 

KROK 5: Audyt z wizją lokalną      



Założenia kierunkowe –  
do rozstrzygnięcia w gminie 

 I. Beneficjenci: osoby fizyczne, rolnicy, jednostki publ., NGOs,  kościoły, 
firmy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 

 II. Jak zacząć – najpierw budynki PUBL. potem INNE 

 III. Technologie: ciepło i/lub prąd (na własne potrzeby + net  metering) 

 IV. Kontekst realizacji: budynki/na działce; typ budynków  

 V. Skala – liczba instalacji: np. 50-80; liczba beneficjentów (+30/50%) 

 VI. Finansowanie wdrożenia PF-U. Źródła finansowania, udział własny  

 VII. Harmonogram - okres realizacji  

 VIII. Docelowy model organizacyjny realizacji programu  



Programy funkcjonalno-użytkowe 
- 

jak się za to zabrać? 
 

Wałbrzych, 11.10.2015 



Opracowanie PFU 

• Opis przedmiotu zamówienia 

• Zakres prac projektowych i budowlanych 

• Wymagania techniczne dla urządzeń 

• Wymagania stawiane wykonawcy 

• Położenie wytypowanych obiektów w terenie 

• Szacunkowe zestawienie kosztów 



Adres Stalowa 2, 58-100 Świdnica 

Telefon, Faks +48 74 8533982, 8549032  

Osoba do 
kontaktu 

Krzysztof Brzozowski 
k.brzozowski@fea.pl  

E-Mail biuro@fea.pl 

Strony 
internetowe 

SWP - www.fea.pl  
CTE -  www.fea/cte.pl  
DCE - http://grupa-dce.pl/  

mailto:k.brzozowski@fea.pl
http://www.fea.pl/
http://www.fea/cte.pl
http://grupa-dce.pl/
http://grupa-dce.pl/
http://grupa-dce.pl/

