
Niniejszy projekt otrz  owanie z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie  i 
innowacji  na podstawie umowy o owanie nr 957682. Wszelkie  komunikacyjne w  ramach 
niniejszego projektu odzwier  w   konsorcjum, a CINEA i Komisja nie 
odpo wentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

ZRÓWNOWA ONE I ZINTEGROWANE
SYSTEMY ENERGETYCZNE 

ACH LOKALNYCH

Total budget:  5 112 663,39 €
Duration:  May 2021 - April 2025

Project Coordinator:  Birgitte Bak-Jensen

1

W tym wydaniu
STRONA 02 | Udział projektu SERENE w europejskiej inicjatywie BRIDGE

STRONA 03 | DUŃSKI DEMONSTRATOR: Kolejne działania w ramach SERENE w miejscowościach                    
                               wiejskich w gminie Skanderborg

STRONA 04 | HOLENDERSKI DEMONSTRATOR: Systemy monitorowania energii i pierwsze kroki                                          
               w kierunku e-mobilności w Olst

STRONA 06 | POLSKI DEMONSTRATOR: Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI) pomaga gminie                                        
                Przywidz w zmianie koncepcji systemu energetycznego i uczynieniu go bardziej „inteligentnym”

STRONA 08 | AKTUALNOŚCI: Spotkanie Partnerów projektu SERENE w Enschede, w Holandii

STRONA 10 | AKTUALNOŚCI: Pierwsze spotkanie z mieszkańcami Przywidza w ramach SERENE 

STRONA 11 | PARTNERZY W CENTRUM UWAGI

e-Newsletter 2/8 
Czerwiec 2022



Niniejszy projekt otrz  owanie z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie  i 
innowacji  na podstawie umowy o owanie nr 957682. Wszelkie  komunikacyjne w  ramach 
niniejszego projektu odzwier  w   konsorcjum, a CINEA i Komisja nie 
odpo wentualne wykorzystanie zawartych w nim informacji.

ZRÓWNOWA ONE I ZINTEGROWANE
SYSTEMY ENERGETYCZNE 

ACH LOKALNYCH

Total budget:  5 112 663,39 €
Duration:  May 2021 - April 2025

Project Coordinator:  Birgitte Bak-Jensen

2

Udział projektu SERENE w europejskiej inicjatywie BRIDGE

Inicjatywa BRIDGE obejmuje 4 grupy robocze, a w każdej 
z nich działa przedstawiciel SERENE: 
• Zarządzanie danymi – ta grupa pracuje nad 

infrastrukturą łączności, cyber-bezpieczeństwem 
i poufnością danych, a także obsługą danych. 
Koncentruje się na sposobach pobierania danych, 
współpracy z systemami wbudowanymi w 
urządzenia i przechowywaniu danych. Z naszej 
strony uczestnikiem jest prof. Birgitte Bak-Jensen z 
Uniwersytetu w Aalborgu – koordynator SERENE.

• Modele biznesowe – ta grupa pracuje nad 
zdefiniowaniem wspólnego języka dla opisów, 
wycen i ocen modeli biznesowych, a także 
narzędzi symulacyjnych do porównywania modeli 
biznesowych. W tej grupie nasz wkład koordynuje 
Timber Haaker z Uniwersytetu Saxion.

• Regulacje – grupa ta zajmuje się ramami prawnymi 
dla magazynowania energii i sieci inteligentnych, 
na przykład w zakresie usług sieciowych kontroli 
strony popytowej, umów komercyjnych, własności, 
danych liczników inteligentnych itd. Naszym 
przedstawicielem jest tutaj prof. Frans Coenen z 
Uniwersytetu Twente.

• Zaangażowanie konsumentów i mieszkańców – ta 
sekcja analizuje grupy konsumentów, aspekty kulturowe, 
geograficzne i społeczne, działania angażujące i czynniki 
wpływające na zmianę postępowania, w tym pomysły 
innowacji regulacyjnych zwiększających pozycję 
konsumentów. Naszym przedstawicielem jest tutaj Ewa 
Domke z IMP PAN.

Na zgromadzeniu ogólnym BRIDGE, które odbyło się 
22 marca 2022r., przedstawiono projekt SERENE oraz 
zaprezentowano wnioski i zalecenia grup roboczych 
inicjatywy BRIDGE. Na koniec zaprezentowano także 
projekty, które zostały już zakończone. Przedstawiciele 
uznali nie tylko, że projekt ogromnie skorzysta na udziale w 

Inicjatywa BRIDGE wspiera konsorcjantów w rozwijaniu współpracy pomiędzy różnymi projektami finansowany-
mi z funduszy europejskich. W szczególności stymuluje współpracę między projektami H2020 dotyczącymi sieci 
inteligentnych, magazynowania energii, wysp energetycznych i cyfryzacji. Głównym celem BRIDGE jest identy-
fikacja synergii między poszczególnymi projektami poprzez wspieranie ciągłej wymiany wiedzy i doświadczeń. 
Dzięki temu będzie można lepiej wykorzystać rezultaty projektów i zwiększyć ich zasięg informacyjny. W centrum 
zainteresowań inicjatywy BRIDGE jest rozwój systemu energetycznego Europy tak, aby możliwe było uzyskanie 
elastyczności produkcji i konsumpcji, przyspieszenie cyfryzacji, wdrożenie nowych technologii (np. systemów ma-
gazynowania energii w różnych formach - power-to-X) oraz magazynowanie ciepła.

inicjatywie BRIDGE, ale także, że wniesie swój cenny wkład 
do wszystkich grup roboczych:

Zarządzanie danymi 
Pakiet roboczy nr 2 projektu SERENE „Modele i ocena 
magazynowania, elastyczności energetycznej i sieci do 
tworzenia inteligentnych zintegrowanych lokalnych 
społeczności energetycznych opartych na energii 
odnawialnej”  - doświadczenia zdobyte w lokalizacjach 
demonstracyjnych przez zespół SERENE będą 
nieocenione, gdyż projekt zbiera rzeczywiste dane 
z  wielu systemów o różnej architekturze. Współpraca 
z różnorodnymi technologiami pozwoli zbadać 
komunikację i dynamikę wymiany danych pomiędzy 
pompami ciepła, pojazdami elektrycznymi i systemami 
fotowoltaicznymi w prywatnych gospodarstwach 
domowych i budynkach komunalnych.

Modele biznesowe 
Pakiet roboczy nr 7 projektu SERENE „Identyfikacja wpływu 
innowacji technicznych i społecznych na lokalne systemy 
energetyczne i opracowanie modeli benchmarkingowych” 
będzie analizować modele biznesowe z perspektywy sektora 
prywatnego, zakładów usług komunalnych i przemysłu. W   
odniesieniu do inicjatywy BRIDGE będzie kłaść duży nacisk na 
elastyczność, cyfryzację i możliwości magazynowania energii.

Regulacje
Pakiet roboczy nr 3 projektu SERENE „Identyfikacja 
czynników społeczno-gospodarczych, politycznych 
i regulacyjnych dla uzasadnionych ekonomicznie, 
skoncentrowanych na mieszkańcach, lokalnych 
i  zintegrowanych systemów energetycznych” również 
odpowiada tematycznie tej grupie.
Tzw. „Czynniki regulacyjne” wpływają na rozwój 
zintegrowanych systemów energetycznych, gdzie dążymy 
do tego, żeby zmniejszać ślad węglowy i promować 
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zaangażowanie mieszkańców. Analizowane są tu wyzwania 
regulacyjne dotyczące integracji sektorów (tzw. „sector 
coupling”), elastyczności na rynku i bariery wejścia na rynek 

Kolejne działania w ramach SERENE w miejscowościach 
wiejskich w gminie Skanderborg 

Cele duńskiego demonstratora w projekcie SERENE to testowanie proponowanych rozwiązań poprzez ścisłą 
współpracę z lokalnymi mieszkańcami, właścicielami nieruchomości, zakładami usług komunalnych i wszystkimi innymi 
interesariuszami lokalnymi. Celem tego pilotażu jest przyśpieszenie tzw. „zielonej” transformacji systemu energetycznego 
bazującego na paliwach kopalnych (kotły opalane gazem ziemnym i olejem) i przejście na ogrzewanie wykorzystujące 
pompy ciepła w budynkach mieszkalnych. Działania ukierunkowane są również na zwiększenie konsumpcji własnej 
z odnawialnych źródeł energii. Jakie kroki zostały podjęte w ciągu ostatnich 6 miesięcy działania projektu SERENE?

Projekt SERENE jest realizowany w miejscowościach 
Hylke i Laasby w gminie Skanderborg. W Hylke firma 
Neogrid, w ścisłej współpracy z organizacją Skanderborg 
Andelsbolig Forening, która buduje i administruje 
mieszkaniami komunalnymi,  opracowała systemy 
centralnego ogrzewania, tak aby zastąpić istniejące 
kotły olejowe w jednym bloku (z 6 mieszkaniami) oraz 
grzewcze panele elektryczne w drugim bloku (z 5 
mieszkaniami), jedną wspólną pompą ciepła (powietrze-
woda) z magazynami ciepła PCM1 . To rozwiązanie 
zostanie połączone z produkcją energii wykorzystującą 

fotowoltaikę i inteligentnym systemem DSM2 dla 
każdego bloku. Montaż został zaplanowany na jesień 
2022 (Rys 1).
Tymczasem w Laasby firma Neogrid, w ścisłej współpracy 
z deweloperem i właścicielem nieruchomości, firmą 
dinBOLI A/S opracowała specjalne rozwiązanie 
centralnego systemu grzewczego. Założono, że pompy 
ciepła powietrze-woda zostaną połączone z magazynami 
ciepła PCM, fotowoltaiczną produkcją energii 
i  inteligentnymi systemami DSM dla 4 „bliźniaków”. 

lokalny. W zakresie prac jest również uregulowanie norm 
harmonizacji usług i produktów energetycznych, a także 
kształtowanie społeczności lokalnej i jej infrastruktury 
energetycznej.

Zaangażowanie konsumentów i mieszkańców
Pakiety robocze nr 3 i 7 projektu SERENE dostarczą 
z kolei istotnych informacji dotyczących motorów 
i wskaźników społeczno-kulturowych, a także rozwiązań 
umożliwiających zwiększenie zaangażowania wśród 
mieszkańców. W każdym obszarze demonstracyjnym, 
projekt koncentruje się w dużej mierze na kształtowaniu 
tzw. lokalnych społeczności (wspólnot) energetycznych 
i ich aktywizacji w zakresie reagowania na popyt, a także 
cyfryzacji i magazynowaniu energii.
Zestawienie naszego projektu i inicjatywy BRIDGE 
pokazuje, że mamy dużo wspólnych celów, dlatego 
wiążemy duże nadzieje z tą współpracą i będziemy 
aktywnie dzielić się naszymi ustaleniami.

prof. Birgitte Bak-Jensen, Uniwersytet w Aalborgu, 
koordynator projektu SERENE

1 PCM – ang. Phase Changing Material – materiał zmiennofazowy
2 DSM – ang. Demand Side Management – zarządzanie popytem
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Fot. 1 Istniejące nieruchomości mieszkalne w Hylke, 2 rzędy 
domów stanowią demonstrator SERENE. Zielony okrąg 
wskazuje umiejscowienie nowego systemu energetycznego.

W  tym przypadku trwają prace planistyczne, a montaż 
jest przewidywany na wiosnę 2023 (Fot. 2). Ponadto 
zostaną wybudowane prywatne stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych. Co więcej, zespół duński 
obecnie poszukuje zastępstwa dla drugiego wdrożenia 
pokazowego w Laasby, gdzie planowana jest inteligentna 
stacja ładująca współpracująca z fotowoltaiką 
i magazynem energii.

Do zespołu projektowego SERENE w Danii należą 
uczestnicy lokalni: Gmina Skanderborg i jej zespół 
ds. klimatu i zielonej transformacji; lokalny zakład 

energetyczny Aura Energy; firma Neogrid Technologies, 
prywatny dostawca inteligentnych systemów 
zarządzania energią oraz firma Bjerregaard Consulting, 
która wspiera współpracę na rzecz innowacji. Taki 
multi-dyscyplinarny zespół zapewnia komplementarne 
umiejętności i wiedzę dostosowaną do warunków 
lokalnych. Dodatkowo, zespół jest wspierany przez 
naukowców z Wydziału Energetyki AAU.

Susanne Skarup, gmina Skanderborg oraz Hans Bjerregaard, 
Bjerregaards Consulting

Fot. 2 – 4 domy „bliźniacze” (8 mieszkań) objęte 
wdrożeniem pokazowym w Laasby

Systemy monitorowania energii i pierwsze kroki 
w kierunku e-mobilności w Olst w Holandii
W holenderskim demonstratorze projektu SERENE niedawno zrealizowano dwa wdrożenia. Pierwsze 
dotyczyło zainstalowania systemów monitorowania energii (EMS) w wielu domach w Aardehuizen, w celu 
uzyskania wiedzy na temat zużycia energii przez mieszkańców, a także produkcji energii w domowych 
systemach fotowoltaicznych (Fot. 1). Drugie wdrożenie zrealizowano w Vriendenerf, gdzie zainstalowano 
infrastrukturę stacji ładowania pojazdów elektrycznych (Fot. 2). Oba działania mają krytyczne znaczenie dla 
identyfikacji istniejących schematów zużycia energii elektrycznej i optymalizacji bilansu energetycznego 
poprzez inteligentne sterowanie obciążeniami z możliwością ich przesunięcia w czasie.
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Zespoły badawcze Uniwerytetu Saxion i Uniwersytetu 
Twente regularnie organizują spotkania w obu 
społecznościach. Są one wykorzystywane do badania 
bieżącej sytuacji w obu dzielnicach, a także do wymiany 
pomysłów co do dalszych działań w kolejnych fazach 
projektu. Ważnym krokiem jest demonstracja wspólnego 
magazynu energii dla społeczności w Aardehuizen, dla 
której opracowano wymagania techniczne. Obecnie 
trwa wybór dostawców. Kolejnym krokiem jest kontrola 
systemów ogrzewania, dla której studium wykonalności 
jest realizowane przez zespół badawczy. Oczekuje się, że 
wyniki będą prezentowały, między innymi, możliwości 
poprawy bilansu energetycznego poprzez inteligentne 

Fot. 1 Prototyp systemu monitorowania energii 
zastosowany w Aardehuizen [Saxion, 2022]

Fot. 2. (a) Domy w społeczności Vriendenerf, (b) 
Transformacja w kierunku e-mobilności: pierwsza stacja 

ładowania pojazdów elektrycznych. W przyszłości 
ładowarki te zostaną zmodernizowane do 

„kontrolowalnych” ładowarek (11kW)1 [Saxion, 2022]

sterowanie systemami ogrzewania i wskazówki jak 
zrealizować takie założenia w praktyce. 
Hybrydowe systemy ogrzewania i inne rozwiązania mające 
na celu zrównoważony rozwój, które obserwujemy w 
Aardehuizen, są stosunkowo unikatowe, dzięki czemu 
stanowią dla nas niezmiernie wartościowe i urozmaicone 
środowisko do prowadzenia badań i testowania 
opracowywanych przez nas algorytmów  – mówi prof. 
Johann Hurink z Uniwersytetu Twente. Jego kolega, 
dr Gerwin Hoogsteen, dodaje, że obserwacje te są 
aktualnie analizowane w celu zrozumienia wpływu 
czynników technicznych i algorytmów optymalizacyjnych 
na schematy zużycia w Aardehuizen. Schematy te 
mają zasadnicze znaczenie dla poznania i zrozumienia 
możliwości przyśpieszenia przejścia na energię odnawialną 
z jednoczesnym poparciem i akceptacją ze strony lokalnej 
społeczności.

Dr Cihan Gercek, kierownik projektu, Systemy Odnawialnej 
Energii, Saxion University of Applied Sciences

1 Ładowarki, na które rozpisano przetarg, oczekują na dostawę 
w kwietniu/maju 2022 r.

Prof. Richard van Leeuwen z Uniwersytetu Saxion wyjaśnia, 
że badacze i członkowie społeczności współpracują tak, aby 
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przyniosło realne 
korzyści dla tej lokalnej społeczności. W wyniku tej współpracy 
uruchomiono pierwsze badania i systemy monitorowania 
domów oraz wykonano pierwsze kroki do wykorzystania 
elastyczności dzięki inteligentnemu ładowaniu.
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Zaawansowana infrastruktura pomiarowa (AMI) 
pomaga gminie Przywidz w zmianie koncepcji systemu 
energetycznego i uczynieniu go bardziej „inteligentnym”
Celem projektu SERENE jest demonstracja efektywnych ekonomicznie i skoncentrowanych na konsumentach 
rozwiązań. Pierwszym krokiem jest pozyskanie wiedzy na temat obecnego zużycia energii, w szczególności 
profilu. Profil ten odpowiada na pytania: o jakich porach dnia gospodarstwo domowe zużywa najwięcej energii, 
a  kiedy występuje jej nadmiar? W tym artykule przedstawiono niektóre działania podjęte w Przywidzu przez 
polski zespół projektu SERENE.

Zalety AMI – inteligentne liczniki elektryczne
AMI (ang. Advanced Measuring Infrastructure, 
zaawansowana infrastruktura pomiarowa, Fot. 1) 
umożliwia konsumentom łączenie się z portalem 
internetowym „Mój licznik energii” obsługiwanym przez 
firmę ENERGA-OPERATOR SA (dalej EOR, lokalny 
dostawca energii elektrycznej i partner projektu SERENE), 
gdzie mogą zobaczyć szczegółowy profil swoich danych: 
zużycie energii jest aktualizowane z częstotliwością co 
15 minut. Wiedza ta pozwala użytkownikom określić, 
kiedy zużywają najwięcej energii. Licznik nie pokazuje, 
które urządzenia są aktywne, ale w połączeniu z wiedzą 
użytkownika umożliwia ustalenie, które urządzenia 
zużywają najwięcej energii elektrycznej. Jest to bardzo 
użyteczne przy próbach samodzielnego ograniczenia 
zużycia energii i ustalenia celu oszczędnościowego. Takie 
profile zużycia energii są bardzo interesujące dla projektu 
SERENE, ponieważ pozwalają partnerom na dokładniejszą 
analizę bieżących potrzeb gminy Przywidz (Fot. 2). Istnieją 
jednak ograniczenia prawne, które uniemożliwiają dostęp 
do danych każdemu z wyjątkiem EOR (który gromadzi dane 
do celów rozliczeniowych). Aktualnie trwa pozyskiwanie 
zgód od mieszkańców, by udostępnić je również 
pozostałym partnerom projektu. Po ich uzyskaniu możliwe 
będzie połączenie profili wielu gospodarstw domowych 
i wykonanie pogłębionej analizy krótkoterminowego 
zużycia energii dla lepszego rozpoznania przyczyn 
problemów, takich jak ewentualne wyłączenia energii. 
Co więcej, profile mogą być porównywane z poziomem 
energii generowanej z instalacji fotowoltaicznych (PV) aby 
określić, w jakim stopniu wykorzystanie energii słonecznej 
może (lub nie) zaspokoić rzeczywiste zapotrzebowanie na 
energię elektryczną. Informacje te są podstawą przyszłego 
planowania, które obejmuje możliwość stosowania nie tylko 
odnawialnych źródeł energii, ale także jej magazynowania.

Fot. 1 Inteligentny licznik energii AMI [Energa, 2022]

Czy naprawdę występuje nadmiar energii słonecznej w 
listopadzie w Polsce?

Profile zużycia energii elektrycznej ARENY Przywidz 
(obiektu widowiskowo-sportowego) i tamtejszej 
szkoły, a także profile energii elektrycznej generowanej 
z  zainstalowanych tam systemów fotowoltaicznych 
dostarczają nam szczegółowych i interesujących 
informacji. Okazuje się, że w listopadzie były momenty, 
w których produkcja energii przewyższała zużycie, 
jednak profile wykazały brak zbieżności czasowej 
zużycia i produkcji, co jest idealnym uzasadnieniem dla 
magazynowania energii elektrycznej (Fot. 3).
W związku z powyższym, firma STAY-ON opracowała 
koncepcję zastosowania dwóch jednostek magazynowania 
energii (w tym jednej mobilnej), współpracujących 
z ładowarkami  pojazdów  elektrycznych, w celu  
optymalizacji wykorzystania energii elektrycznej 
generowanej przez systemy fotowoltaiczne. Takie 
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Obecnie przejście na pojazdy elektryczne (EV) to 
prawdopodobnie jeden z najbardziej widocznych aspektów 
światowej dekarbonizacji, który jest analizowany także 
w projekcie SERENE. Lokalizacja ładowarek pojazdów 
elektrycznych w okolicy Areny Przywidz nie jest 
przypadkowa: jednym z celów demonstratora w Przywidzu 
jest bowiem promocja szerszego wykorzystania pojazdów 
elektrycznych, a szczególnie interesującym tego aspektem 
jest wykorzystanie e-busa do transportu dzieci do okolicznych 
szkół – wyjaśnia Tomasz Herbasz z gminy Przywidz. 
W styczniu gmina Przywidz zorganizowała wiele kursów 
próbnych e-busa na jednej z tras autobusu szkolnego. 
Głównym celem było zbadanie rzeczywistego zużycia   
energii, które zależy nie tylko od odległości, ale także od 
prędkości, ukształtowania terenu i warunków klimatycznych. 
Próby te umożliwiły również właściwe oszacowanie 
niezbędnego czasu ładowania, liczby możliwych przejazdów 
autobusu po trasie, korzyści z jego użytkowania i możliwości 
uzgodnienia profilu ładowania z profilem ARENY Przywidz.

Zainstalowanie ładowarki pojazdów elektrycznych może z jednej 
strony zwiększyć pobór mocy z sieci podczas ładowania pojazdu 
elektrycznego, ale z drugiej strony pozwala wykorzystać energię 

Fig. 2 Monitoring system vital AMI system parameters. 
[Energa, 2016]

rozwiązanie z pewnością przyczyni się do ulepszenia 
infrastruktury elektrycznej w otoczeniu ARENY Przywidz 
i szkoły podstawowej.

Projekt SERENE dostarcza nowe ładowarki V2G do 
Przywidza i przyczynia się do uruchomienia elektrycznej 
linii autobusowej

Fot. 3 Pomiary bilansu energetycznego Areny Przywidz, listopad 2021. Kolorem szarym oznaczono dni weekendu, a kolorem 
żółtym nadprodukcję energii z modułów fotowoltaicznych.

z instalacji fotowoltaicznej w czasie, gdy produkcja przewyższa 
zapotrzebowanie Areny Przywidz. Podczas badań chcemy pójść 
krok dalej i rozważyć nie tylko ładowarkę jednokierunkową 
(pojazd elektryczny pobiera energię elektryczną), ale także 
wykorzystanie ładowarki V2G (ang. „Vehicle-to-Grid”, pojazd-
sieć). Umożliwia ona nie tylko ładowanie pojazdu elektrycznego, 
ale także oddawanie energii do sieci przez odpowiedni pojazd 

elektryczny. W praktyce oznacza to, że pojazdy z obsługą V2G 
mogą pełnić funkcję magazynu energii elektrycznej – wyjaśnia 
Sebastian Bykuć z Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej 
Akademii Nauki/KEZO Centrum Badawcze - współkierownik 
demonstratora SERENE w Przywidzu. W wyniku pozytywnych 
efektów pilotażu, pierwsza trasa gminnego autobusu 
elektrycznego w Przywidzu została uruchomiona 1 marca 2022r.
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Fot. 4 Członkowie polskiego zespołu SERENE przed 
pierwszym elektrycznym autobusem szkolnym w 
Przywidzu

Droga do ustanowienia lokalnego klastra 
energetycznego w Przywidzu została rozpoczęta

Projekt SERENE już pokazał, że nie wszystkie aspekty 
funkcjonowania społeczności energetycznych są takie 
same. Holandię, Danię i Polskę różnią ramy prawne, 
interakcje społeczne, nawyki, a także klimat. Jednak 
niektóre pomysły i koncepcje, wykorzystywane w Danii 
i Holandii mogą być źródłem inspiracji do tworzenia 
lokalnych klastrów energetycznych w Polsce. Dlatego 
zespół polski zorganizował spotkanie z przedstawicielami 
klastrów energetycznych, które odniosły sukces w Polsce, 
aby poznać analogie i różnice względem holenderskich 
i duńskich lokalnych wspólnot już funkcjonujących w 
projekcie SERENE. Dodatkowo, w listopadzie 2021 r odbyło 
się spotkanie polskich Partnerów SERENE z mieszkańcami 
Przywidza. Więcej na temat tego spotkania w poniższej 
sekcji naszego e-newsletter’a pt. AKTUALNOŚCI.

Dr Weronika Radziszewska, IMP PAN/KEZO Centrum 
Badawcze, współkierownik polskiego wdrożenia pokazowego 
w Przywidzu 

Spotkanie partnerów SERENE w Enschede, Holandia
Rok od rozpoczęcia projektu SERENE nareszcie mogli-
śmy spotkać się po raz pierwszy osobiście w Enschede w 
Holandii (Fot. 1a). Chwila, na którą wszyscy czekaliśmy i 
której, jak się natychmiast okazało, wszystkim brakowa-
ło. Pierwszy dzień zebrania, 20 kwietnia, był intensywny 
i pełny owocnych dyskusji na temat zaprezentowanych 
już postępów i dalszych prac do realizacji w projekcie. 
Drugi dzień zebrania rozpoczął się od wizyty w labora-
torium Uniwersytetu Twente. Tutaj zademonstrowano 
oprogramowanie symulacyjne przy użyciu interaktyw-
nej tablicy dotykowej (Fot. 1b). Co więcej, zaprezentowa-
no konfigurację miejsca parkingowego z inteligentnym 
ładowaniem z systemem fotowoltaicznym, magazy-
nem energii i systemem zarządzania energią, w którym 
uwzględniono pomysły i oczekiwania ze strony użyt-
kowników końcowych.
Drugą część dnia zajęła wizyta w Olst, gdzie zorgani-

AKTUALNOŚCI

Fot. 1b Demonstracja oprogramowania symulacyjnego 
na Uniwersytecie Twente
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Fot. 1a Pierwsze osobiste spotkanie Konsorcjum SERENE (po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID) w kwietniu 2022r.

zowano interaktywne sesje, których celem było dalsze 
umocnienie współpracy. Jednak najważniejsza była 
wizyta w zrównoważonej i ekologicznej społeczności 
Aardehuizen. Inspirujące miejsce, w którym miesz-
kańcy pokazują, że znacznie bardziej zrównoważony 
styl życia nie jest ani trochę nudny. Wykonano wiele 
zdjęć, które będą inspiracją dla rozwiązań do zastoso-

wania w innych miejscach lub po prostu we własnych 
projektach hobbistycznych i tworzenia cudownych 
rzeczy poprzez recykling codziennych przedmiotów. 
(Fotoreportaż dostępny na stronie www.h2020sere-
ne.eu).

Dr Gerwin Hoogsteen, Uniwersytet Twente
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Pierwsze spotkanie lokalne projektu SERENE z mieszkańcami 
Przywidza w Polsce 
19 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie projektu 
SERENE dedykowane dla mieszkańców Przywidza, 
powiązane z otwarciem nowej oczyszczalni ścieków 
w Przywidzu (stanowiącej również jeden z obiektów 
badawczych w projekcie). Dzień otwarty był unikato-
wą szansą na zwiedzenie nowej inwestycji w gminie 
(ukończonej 31 lipca 2021 r., Fot. 1), zaprezentowa-
nie mieszkańcom celów i zakresu projektu SERENE 
oraz zachęcenie ich do aktywnego udziału. Spotkanie 
informacyjne odbyło się w ARENIE Przywidz (Fot. 2), 
która jest kolejnym obiektem badawczym polskiego 
wdrożenia pokazowego. Mieszkańcy mogli wesprzeć 

Fot. 1 Elektryczny minibus przed nowo otwartą 
oczyszczalnią ścieków w Przywidzu 
[Tomasz Herbasz, Przywidz]

projekt, zgadzając się na wykorzystanie ich danych 
o zużyciu energii do diagnostyki stanu sieci i zdefinio-
wania działań priorytetowych poprawiających para-
metry sieci. Co więcej, mieszkańcy mogli zadeklaro-
wać chęć zostania członkami społeczności/wspólnoty 
energetycznej (klastra), którego utworzenie w Przy-
widzu zostało również zaplanowane w projekcie SE-
RENE. Duża liczba uczestników zainteresowanych 
przedsięwzięciem potwierdza wysoką świadomość 
i zaangażowanie mieszkańców gminy Przywidz.

Więcej informacji o wydarzeniu: www.h2020serene.eu

Fot. 2 Sebastian Bykuć prezentuje cele projektu SERENE 
mieszkańcom Przywidza 

[Jarosław Kizło, Energa – Operator SA]
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PARTNERZY W CENTRUM UWAGI

Uniwersytet w Aalborgu (AAU), założony w 1974 r. w Danii, wyróżnia się koncentracją na studiach interdyscyplinar-
nych i problemowymi metodami nauczania. Wydział Energetyki AAU (AAU Energy) skupia się na badaniach, innowa-
cjach i edukacji w szeroko rozumianej energetyce. AAU Energy ambitnie dąży do osiągnięcia najwyższej jakości i od-
działywania na technologie poprzez budowę mocnych, opartych na współpracy relacji z partnerami przemysłowymi 
i akademickimi z dziedziny energetyki oraz udział w debacie publicznej o jednym z największych wyzwań naszych 
czasów: zielonej transformacji.

AAU Energy dumnie prowadzi trzy centra Villum Investigator i jedno centrum Poul Due Jensen Foundation. W jed-
nym z obszarów badań, elektronice mocy, jest on konsekwentnie wymieniany wśród 3 najlepszych na świecie od 3 
lat. AAU Energy ma wielu badaczy wśród 1% najczęściej cytowanych i jeszcze więcej wśród 2%. Kadra i goście należą 
do 30 narodowości, a potencjalni doktoranci z prestiżowymi stypendiami uzyskanymi w swoich krajach aktywnie 
dążą do studiowania w Aalborg.

AAU Energy uczestniczy w około 200 projektach badawczo-rozwojowych, innowacyjnych i szkoleniowych finanso-
wanych między innymi z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, Innovation Fund Denmark i EUDP -  duńskie-
go programu rozwojowo-pokazowego w energetyce.

https://www.energy.aau.dk/
https://www.energy.aau.dk/department/staff/

Gmina Skanderborg ma około 60 000 mieszkańców. Administracja liczy około 600 pracowników zajmujących się 
sprawami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowymi. Ich praca polega na egzekwowaniu prawa, koordynacji 
prac wszystkich 200 instytucji w gminie i realizacji polityki rady gminy.

Rada gminy ma ambitną politykę klimatyczną, której celem jest zredukowanie o 70% emisji CO2 względem całej 
społeczności do roku 2030. Praca ta jest koordynowana przez pracowników technicznych i kierowana przez interdy-
scyplinarną grupę sterującą. Część pracy może zostać wykonana poprzez planowanie i przepisy, ale najistotniejszym 
aspektem jest komunikacja i współpraca ze społeczeństwem.

https://www.skanderborg.dk
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AURA to spółdzielnia (cooperative) energetyczno-komunikacyjna. Jej siedziba znajduje się w Jutlandii, niedale-
ko na południe od Aarhus. Ma ona ponad 100-letnie doświadczenie w budowaniu i zapewnianiu infrastruktury 
krytycznej klientom. Wnosi wkład w efektywny energetycznie i cyfrowy rozwój społeczności lokalnej.

Rozwija i eksploatuje trzy systemy infrastruktury krytycznej: sieć rozdzielczą energii elektrycznej (60 kV, 10 kV 
i 0,4 kV), cyfrową sieć światłowodową i sieć publiczną stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Co więcej, roz-
wija i eksploatuje odnawialne źródła energii, np. farmy wiatrowe, farmy słoneczne i biogazownie. Dodatkowo 
oferuje klientom usługi w dziedzinie handlu energią, wykonawstwa instalacji elektrycznych, sprzedaży rozwią-
zań ładowania pojazdów elektrycznych i koncepcji współdzielenia samochodów elektrycznych.

Jej najnowsza inicjatywa to ustanowienie AURA Ventures, która inwestuje w małe start-up’y działające w za-
kresie cyfryzacji i zrównoważonego rozwoju oraz utrzymuje kontakt ze środowiskiem start-up’ów w Danii.

Forma spółdzielni oznacza, że ponad 109 000 członków, którzy są właścicielami, korzysta z zysków z inwestycji 
w lokalną infrastrukturę, innowacje i zrównoważony rozwój oraz ze wsparcia lokalnych inicjatyw.

Przesył energii: Ponad 5 500 km kabli elektrycznych podłączonych do 29 stacji transformatorowych 60/10 kV 
i ponad 2600 podstacji 10/0,4 kV. 33 460 szaf kablowych i 110 000 liczników energii elektrycznej.

Roczny obrót wynosi ok. 260 milionów EUR.

https://www.aura.dk/
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Jeśli nie wskazano autora, oznacza to, że tekst został napisany przez Zespół Redakcyjny. e-Newsletter jest dystrybuowa-
ny elektronicznie. Projekt graficzny: IMP. Fotografie: Partnerzy projektu lub jak wskazano.

Budżet (wkład UE): ponad 5,1 mln EUR

Okres realizacji: maj 2021 – kwiecień 2025

Koordynator projektu: Birgitte Bak-Jensen, AAU, Dania
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