Białe certyfikaty i ESCO
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BIAŁE CERTYFIKATY

„Białe certyfikaty” na podstawie studium przypadku:

• Jako przedsiębiorstwo planujemy zlecić przeprojektowanie instalacji
wentylacji odciągowej, w której planuje się wymienić wentylatory
(i silniki).
• Jakich dodatkowych korzyści możemy poszukiwać?
(np. pozyskanie dofinansowania)?
• W jaki sposób możemy zamówić dodatkowe usługi zwiększające
atrakcyjność modernizacji?
(zamówienie projektu to dla inwestora koszt, zlecenie projektu +
pozyskania dofinansowania to oszczędność)
• W jaki sposób możemy w takiej sytuacji kupić atrakcyjniejszą usługę?

(np. ryczałt + „success fee”)?
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BIAŁE CERTYFIKATY
Białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) – system
zachęty (!!!) do realizacji różnych modernizacji zwiększających
efektywność energetyczną instalacji/obiektów (!!!)

(!!!) 1 – O białe certyfikaty należy starać się „przed podjęciem
decyzji” o realizacji przedsięwzięcia
(!!!) 2 – Zwiększanie efektywności energetycznej instalacji
istniejących – nie dla instalacji zupełnie nowych, których wcześniej
nie było
W wyniku realizacji modernizacji w zwiększenie efektywności
energetycznej można się spodziewać „dofinansowania”!!!
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BIAŁE CERTYFIKATY
Uzyskiwanie i umarzanie „białych certyfikatów” – jedna z metod
wykonania obowiązku uzyskania oszczędności energii u odbiorców
końcowych przez przedsiębiorstwo energetyczne.
Świadectwa efektywności energetycznej - są przedstawiane
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki i stanową dowód
zrealizowania przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności
energetycznej przez odbiorców końcowych.

„Białe certyfikaty” – towar giełdowy na Towarowej Giełdzie Energii
(TGE), którym obracać może dowolny podmiot poprzez domy
maklerskie
Audyt efektywności energetycznej – dokument potwierdzający ilość
energii planowanej do „zaoszczędzenia”.
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BIAŁE CERTYFIKATY
Białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) – system zachęty do realizacji modernizacji
zwiększających efektywność energetyczną instalacji/obiektów
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BIAŁE CERTYFIKATY
Białe certyfikaty (świadectwa efektywności energetycznej) – system zachęty do realizacji modernizacji
zwiększających efektywność energetyczną instalacji/obiektów

Ustawa o efektywności energetycznej:

6

BIAŁE CERTYFIKATY
Ustawa
Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)

Obwieszczenie
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BIAŁE CERTYFIKATY
Rozporządzenie
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Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)

BIAŁE CERTYFIKATY

Rozporządzenie
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Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)

BIAŁE CERTYFIKATY

Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)
W wyniku obliczeń zauważono, że ilość zaoszczędzonej energii jest zbyt mała aby
można było się ubiegać o „białe certyfikaty” – poniżej 10 toe/rok (~116 MWh).
…ale…
Podczas wizji lokalnej projektant dowiedział się, że stojąca obok hali produkcyjnej
hala magazynowa jest niedogrzana i planuje się dobudować nową instalację
grzewczą z nowym źródłem ciepła. Inwestor nie brał do tej pory pod uwagę opcji
odzysku ciepła, bo ma tani opał (odpad z produkcji). Projektant przeliczył
wstępnie, że ilość ciepła odpadowego z lakierni powinna wystarczyć do ogrzania
hali magazynowej.
Sprawdźmy zatem czy taki rodzaj modernizacji wpisuje się w kryteria Ustawy i
obwieszczenia i czy można na taką inwestycję pozyskać „białe certyfikaty”…
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BIAŁE CERTYFIKATY
Ustawa
Nowe studium przypadku:
Wybudowanie instalacji
odzysku ciepła

Obwieszczenie
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BIAŁE CERTYFIKATY
Rozporządzenie
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Nowe studium przypadku:
Wybudowanie instalacji odzysku ciepła

BIAŁE CERTYFIKATY

Nowe studium przypadku:
Wybudowanie instalacji odzysku ciepła

Rozporządzenie
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BIAŁE CERTYFIKATY

§ 4.
1. Audyt sporządza się w sposób
bilansowy. Audyt ten obejmuje
wykonanie bilansu
energetycznego obiektu,
urządzenia technicznego lub
instalacji, którego dotyczy
przedsięwzięcie służące
poprawie efektywności
energetycznej
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BIAŁE CERTYFIKATY

Krok 1 – Złożenie wniosku o wydanie świadectwa efektywności
energetycznej
• Podmiot, który zamierza realizować przedsięwzięcie
energooszczędnościowe zgłasza do Prezesa URE wniosek o wydanie
świadectwa efektywności energetycznej podając jednocześnie wielkość
przewidzianych do uzyskania oszczędności energii.
• Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym.
• Nie ma ograniczeń dotyczącej liczby składanych wniosków przez
przedsiębiorstwo, ale każde przedsięwzięcie może uzyskać białe
certyfikaty tylko raz.
• Kwalifikują się przedsięwzięcia, które charakteryzują się roczną
oszczędnością energii finalnej powyżej 10 toe w ciągu roku.
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BIAŁE CERTYFIKATY
Warunki kwalifikacji przedsięwzięcia do uzyskania białych certyfikatów:
• Roczna oszczędność energii finalnej na poziomie co najmniej 10 toe (116,3 MWh),
ale jednakowe projekty można „łączyć” i wnioskować wspólnie
• Złożenie wniosku przed podpisaniem umowy z wykonawcą robót
modernizacyjnych lub zakupem materiałów (wyjątek: art. 15 Ustawy o
efektywności energetycznej),

• Nie skorzystanie z premii termomodernizacyjnej na wykonanie danego
przedsięwzięcia,
• Łączna wartość innej pomocy finansowej i białych certyfikatów nie może
przekroczyć dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie
(zakładając cenę 1 toe = 1500zł).
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ESCO

Rodzaje umów w formule ESCO
Umowy o gwarancję uzyskania oszczędności EPC (Energy Performance Contracting)
Inwestycja spłaca się wg określonego w umowie harmonogramu zależnego od osiągniętego poziomu
poprawy efektywności energetycznej, który jest gwarantowany przez ESCO

Umowy gwarantowanych dostaw energii EDC (Energy Delivery Contracting)
Określają one warunki eksploatacji, budowy lub modernizacji źródeł energii (ciepła, chłodu i energii

elektrycznej) lub usługi energetycznej (oświetlenie, sprężone powietrze, etc.) na własne ryzyko wykonawcy
(najczęściej firmy ESCO), w oparciu o umowy długoterminowe
Elementy realizowane przez firmę ESCO obejmują finansowanie, planowanie oraz budowę lub przejęcie
źródła wytwarzania energii, a także zarządzanie eksploatacją (w szczególności konserwację i eksploatację),
zakup paliwa oraz sprzedaż energii. Na wynagrodzenie za te usługi składają się, przede wszystkim, płatności
za dostarczoną energię lub usługę.
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Schemat funkcjonowania umowy EPC
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Źródło: https://www.escowpolsce.pl/

ESCO

Schemat funkcjonowania umowy EPC
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Źródło: Węglarz, Gilewski, Wierzchołowska, Ekspertyza dotycząca analizy usług energetycznych w Polsce, 2016

ESCO

Umowa ESCO – wymagane kroki
Klient
• audyt energetyczny
• przetarg
• nadzór, rozliczenia z ESCO
ESCO
• studium wykonalności oraz audyt energetyczny
• finansowanie
• realizacja inwestycji
• eksploatacja w okresie umowy
• monitoring, rozliczenia
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Źródło: Andrzej Szajner BAPE

ESCO

Umowa ESCO – typowe cechy

ESCO

• Umowy na okres max 10 lat, realnie do 5 lat
• Kwota rozliczenia może być waloryzowana wskaźnikiem inflacji lub cen
odpowiednich nośników energii, lub zdefiniowana w specyficzny sposób
• Stosowane są dodatkowe korekty na zmianę obciążenia obiektu (liczba
osób, wielkość produkcji, etc.),
• Własność urządzeń jest przenoszona na klienta albo po zakończeniu
modernizacji albo po zakończeniu umowy (amortyzowana przez ESCO)
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Źródło: Andrzej Szajner BAPE

Ciepło systemowe – Budynek urzędu miasta
3 węzły cieplne o łącznej mocy 1200 kW, kubatura całkowita: 45 800 m3

Podjęte działania
Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych aplikacji do regulatorów węzłów cieplnych
Zdalny monitoring i eksploatacja poprzez System Zarządzania Mediami Energetycznymi i Wodą
► Optymalizacja zużycia ciepła (bieżąca regulacja, obniżenia okresowe)
► Reagowanie na sytuacje alarmowe
► Kontakt z

Użytkownikiem

Obniżenia zamówionej mocy cieplnej z 1200 kW na 1020 kW, następnie na 860 kW, ostatecznie na 850 kW.
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Oszczędności kosztów
zmiennych

• 1 101 142 PLN

Oszczędności kosztów
stałych

• 485 186 PLN

Sumaryczne
oszczędności

• 1 586 328 PLN

Założenia:
Koszty zmienne - okres rozliczeniowy: sezon grzewczy: październik-kwiecień
Koszty stałe - okres rozliczeniowy: rok kalendarzowy.
Ilość okresów – 11 sezonów grzewczych

Średnie roczne
oszczędności:

144 211 PLN
2 500 GJ

60 toe, 113 tys. zł

Gaz na potrzeby grzewcze – Budynek urzędu miasta
Kotłownia gazowa o mocy 800 kW, kubatura całkowita: 91 800 m3

Podjęte działania
Wykonanie układów regulacji dla poszczególnych budynków oraz wykonanie projektu oraz przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji c.o.
Zdalny monitoring i eksploatacja poprzez System Zarządzania Mediami Energetycznymi i Wodą
► Optymalizacja zużycia gazu (bieżąca regulacja, obniżenia okresowe)
► Reagowanie na sytuacje alarmowe
► Kontakt z

Użytkownikiem

Wdrożenie układu strażnika przepływu dla gazu
Obniżenia mocy zamówionej dla gazu z 98 m3/h na 80 m3/h, ostatecznie na 75 m3/h.
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Oszczędności kosztów
zmiennych

• 737 305 PLN

Oszczędności kosztów
stałych

• 301 776 PLN

Sumaryczne
oszczędności

• 1 039 081 PLN

Założenia:
Koszty zmienne - okres rozliczeniowy: sezon grzewczy: październik-kwiecień
Koszty stałe - okres rozliczeniowy: rok kalendarzowy.
Ilość okresów – 8 sezonów grzewczych

Średnie roczne
oszczędności

129 885 PLN
1 680 GJ

40 toe, 76 tys. zł

Energia elektryczna – Budynek sądu okręgowego

Sąd Okręgowy w Opolu
Rok wdrożenia systemu: 2015

Energia elektryczna na cele ogólne, moc umowna: 102 kW, kubatura całkowita: 23 400 m3

Podjęte działania
Wykonanie analiz i pomiarów energii elektrycznej
Montaż układu do kompensacji mocy biernej
Zdalny monitoring i eksploatacja poprzez System Zarządzania Mediami Energetycznymi i Wodą
► Reagowanie na sytuacje alarmowe
► Kontakt z
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Użytkownikiem
Założenia:
Koszty zmienne - okres rozliczeniowy: sezon grzewczy: październik-kwiecień
Koszty stałe - okres rozliczeniowy: rok kalendarzowy.
Ilość okresów – 2 sezony grzewcze

Oszczędności kosztów
mocy umownej

• 4 425 PLN

Oszczędności kosztów
mocy biernej

• 83 339 PLN

Sumaryczne
oszczędności

Średnie roczne
oszczędności

• 87 764 PLN

43 882 PLN

Zapraszamy do
śledzenia projektu
online
@EUInnoveas
INNOVEAS
INNOVEAS
innoveas.eu
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…zapraszamy również do kontaktu offline
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Zapraszamy do współpracy!
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