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Ciepłownictwo i kolektory słoneczne odgrywają kluczową rolę w transformacji sektora grzewczego w 
Europie. Słoneczne systemy ciepłownicze są jednym z głównych sposobów poprawy ogólnej efektywności 
energetycznej na obszarach miejskich oraz wzrostu udziału ciepła ze źródeł odnawialnych. Energia słoneczna 
jest bezemisyjnym odnawialnym źródłem energii, dostępnym w całej Europie i zdolnym do dostarczenia ciepła 
po stabilnych cenach w długim okresie czasu.

Słoneczne systemy ciepłownicze, czyli SDH (Solar District Heating) są sprawdzoną i godną zaufania 
technologią. Naukowcy i specjaliści z branży zgromadzili ponad 20-letnie doświadczenie w budowie, obsłudze 
i zarządzaniu systemami SDH. Ostatnia dekada  przyniosła wzrost zainteresowania komercyjnym wykorzysta-
niem tych systemów.

Jak dotąd, w Europie uruchomiono 300 instalacji SDH, każda o mocy powyżej 350 kWth. Najwięcej ins-
talacji SDH powstało w Danii, duży wzrost zanotowano także w Austrii, Niemczech i Szwecji. Łączna moc 
systemów SDH to 1 100 MWth, a średni roczny przyrost wynosi 35% (średnia z ostatnich 5 lat). Ponadto, 
należy zauważyć, że rośnie zainteresowanie nowymi instalacjami SDH i inne europejskie kraje również 
zaczynają podążać tą drogą, co sprzyja rozwojowi nowych rynków.

Kluczowymi czynnikami sukcesu jest sprzyjające otoczenie rynkowe (popyt) i efektywne systemy wsparcia. 
W ramach projektu SDHp2m (Solar Distric Heating Policy to Market)- Horyzont 2020, regionalni przedsta-
wiciele władz współpracują ze specjalistami w dziedzinie nauki, biznesu i produkcji w celu opracowania i 
wdrożenia kompleksowej polityki oraz programów wsparcia dla słonecznych systemów ciepłowniczych. Me-
tody te zostały opisane w poniższej publikacji. Są one strategią do realizacji inwestycji w słoneczne systemy 
ciepłownicze w innych regionach Europy.

Słoneczne systemy ciepłownicze- niezbędny 
element transformacji energetycznej Europy



Różnorodność słonecznych systemów grzewczych

SDH dla regionów 

Lokalna sieć ciepłownicza to dobre rozwiązanie do ogrzewania odnowionych 
budynków oraz nowych osiedli. Zwykle słoneczny system grzewczy zaspo-
kaja 20% całkowitego zapotrzebowania na ciepło, zainstalowanie sezonowe-
go magazynu ciepła pozwala zwiększyć udział energii słonecznej nawet do 
50%. Od 2013 r. na kompleksie budynków w Vallda Heberg działa scentra-
lizowany system oparty na kotłach na biomasę i  kolektorach słonecznych o 
powierzchni 680 m².

Słoneczne systemy ciepłownicze mogą dostarczyć ciepło nie tylko do małych wsi i gmin, ale także do 
nowych i modernizownych budynków – nawet całych miast.

SDH dla małych miast, wsi i wspólnot 

Systemy ciepłownicze dostarczające ciepło w małych miastach, gminach, 
czy też wsiach pozwalają szybko i wszechstronnie doprowadzić niezbędne 
ciepło.  W Büsingen system kolektorów o powierzchni 190 m² zapewnił pełne 
zapotrzebowanie na ciepło dla 100 budynków w okresie letnim zastępując 
nieekonomiczny kocioł na biomasę. Ten solarny system grzewczy sprawnie 
działa od 2013 r.

SDH na obszarch podmiejskich i w miastach

Duże miejskie sieci ciepłownicze zazwyczaj pobierają energię cieplną z sys-
temów grzewczych i energetycznych- ciepłowni lub ciepła odpadowego. Jed-
nak, gdy dostępna jest wystarczająca powierzchnia, dobrym rozwiązaniem  
jest zainstalowanie kilku wielkopowierzchniowych instalacji kolektorów 
słonecznych. Przykładem jest Graz, gdzie łącznie ponad 16 500 m² kolek-
torów słonecznych, z trzech lokalizacji, dostarcza ciepło do miejskiej sieci 
ciepłowniczej i jej podsystemów.

Inteligentne systemy ciepłownicze

Wielkopowierzchniowe instalacje kolektorów słonecznych można łączyć 
z innymi technologiami do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Sys-
tem ciepłowniczy w  Gram posiada instalację  kolektorów słonecznych 
o powierzchni  44 800 m², pompę ciepła, system kogeneracyjny na gaz, 
kocioł elektryczny oraz kilka kotłów na paliwa kopalne. Magazyn ciepła o 
pojemności 122 000 m³ pozwala na elastyczne wykorzystywanie wielu 
generatorów energii i zrównoważenie wahania cen energii.

Vallda Heberg, Szwecja

Büsingen, Niemcy

Graz, Austria

Gram, Dania



Samorządy lokalne są świetnym narzędziem do wspierania rozwoju 
odnawialnych, słonecznych systemów ciepłowniczych. Władze samorządów 
mogą wywrzeć bezpośredni wpływ na lokalne rynki. Bezpośrednie 
zaangażowanie władz wojewódzkich i gminnych ułatwi wprowadzenie 
zmian i utworzy spójne ramy polityczne.

Do SDHp2m dołączyły samorządy takich regionów jak: 
Thuringia w Niemczech, Styria w Austrii i  
Auvergne-Rhône-Alpes we Francji.
W sześciu regionach śledzących rynek SDH - Varna, Bulgaria; 
Hamburg, Niemcy; Aosta Valley i Veneto, Włochy; Mazowsze, 
Polska; Västra Götaland, Szwecja- władze regionale są wspierane 
przez partnerów SDH na poziomie doradztwa.

,,Cele Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu wymagają przejścia z paliw kopal-
nych na odnawialne źródła energii. Energia słoneczna jest jedynym źródłem, które ofe-
ruje praktycznie niewyczerpane zasoby. Wykorzystanie energii Słońca w słonecznych 
systemach ciepłowniczych jest niezmiernie wydajnym procesem, a sieci ciepłownicze 
mogą zapewnić ich szerokie zastosowanie. Jest to powód dla którego Styria popiera 
słoneczne systemy ciepłownicze na każdy możliwy sposób.“

Styria- lider w zakresie wdrożenia ener-
gii słonecznej do wiejskich i miejskich 
sieci ciepłowniczych

Wdrożenie OZE i przyłączanie ich do miejskiej 
sieci ciepłowniczej

W większości krajów europejskich spadki i waha-
nia cen energii doprowadziły do skrócenia okresów 
eksploatacji elektrociepłowni, będących obecnie 
podstawą produkcji ciepła. Kolektory słoneczne 
są doskonałym rozwiązaniem wypełniającym lukę 
w dostawie ciepła, a magazyny energii mogą 
zapewnić elastyczność w sieci. Projekt Big Solar 
w Graz jest zdolny dostarczyć 20% energii z kolek-
torów słonecznych do miejskiej sieci ciepłowniczej 
oraz zapewnić stabilne dostawy tej energii w 
przyszłości.

Anton Lang - 
doradca Styrii ds. 
Środowiska

Regiony europejskie stoją przed wspólnymi wyzwaniami, w zakresie zaopatrze-
nia w ciepło, którym sprostać może energia słoneczna.

Wyzwania na poziomie regionalnym

Dostępność terenów

Na powierzchni 1 akra (ok. 0,4 ha) kolektory 
słoneczne mogą wyprodukować do 2 GWh ciepła 
rocznie. Jest to najbardziej efektywny sposób 
produkcji ciepła z OZE pod względem wymaganej po-
wierzchni. Z uwagi na wysokie koszty budowy sieci 
ciepłowniczej, deweloperzy powinni lokalizować in-
westycje w jej jak najbliższym sąsiedztwie. W Styrii 
(Austria) powołano wewnętrzną grupę zajmującą się 
opracowywaniem rozwiązań dot. kwestii lokalizacji 
inwestycji SDH. Inne rozwiązanie zaproponowano w 
Hamburgu (Niemcy), gdzie został opracowany prze-
wodnik na temat rozwoju terenów pod budowę SDH.



Innowacje polityczne & finansowanie

Sukces w Danii i Szwecji pokazuje, że odpowiednia polityka i otoczenie rynkowe, a także dostęp do finanso-
wania, mogą wspierać  plany wprowadzania słonecznych systemów ciepłowniczych i chłodniczych. To co jest 
potrzebne to zintegrowane podejście obejmujące politykę, regulacje prawne, finansowanie i bariery rynkowe 
w Europie w celu stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju OZE oraz w szczególności dla rozwoju na 
dużą skalę sektora słonecznych systemów grzewczych.

Główne czynniki wpływające na realizację inwestycji:

• Spójna polityka regionalna w zakresie słonecznych systemów ciepłowniczych i chłodniczych,
• Wydajne i skuteczne przepisy oraz procedury udzielania zezwoleń,
• Dostęp do systemów finansowania i dotacji,
• Innowacyjne modele biznesowe.

„Projekt pierwszej Ustawy Klimatycznej dla landów we wschodnich Niemczech jest z 
pewnością silnym sygnałem, a także może stać się motorem napędzającym przejście 
Turyngii na energooszczędne, odnawialne technologie grzewcze, takie jak energia 
słoneczna. Rozpoczęliśmy szeroką debatę publiczną na temat zintegrowanej strategii 
energetycznej i klimatycznej, aby zaproponować konkretne plany realizacji regional-
nych celów w zakresie ochrony klimatu. Ciepło ze źródeł odnawialnych będzie miało do 
odegrania kluczową rolę w naszych planach.“

Uwarunkowania prawne i wsparcie 
finansowe w Turyngii 

Anja Siegesmund – 
Minister Środowiska 
Turyngii

Aby zachęcić do nowego rynku SDH w Turyngii, zainteresowane strony i 
przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie polityczne, finansowe i informacyjne.

• Państwowy program Green Invest oferuje pomoc finansową na usługi 
   doradcze, studium wykonalności i projekty demonstracyjne dotyczące OZE.

• Agencja Turyngii ds. Energii i GreenTech (ThEGA), pomaga  np. gminom w
   opracowaniu planów zarządzania energią i odnawialnymi źródłami energii i
   oferuje doradztwo związane z projektami.

• Informator „Słońce jest przyszłością!“ odpowiada na pytania 
   zainteresowanych podmiotów i dostarcza rozwiązania w celu wdrożenia
   SDH.



„W początkowej fazie projektu zidentyfikowaliśmy wymagania interesariuszy w polityce 
i planowaniu, komunikacji, technologii oraz kosztach SDH. Aby sprostać tym potrzebom, 
opracowaliśmy strategiczny plan działania, który został przygotowany w porozumieniu 
z zainteresowanymi stronami i będzie zarządzany we współpracy z Regionalną Agencją 
Energii i Ochrony Środowiska oraz Narodowym Instytutem Energii Słonecznej. Aktualne 
tzw. „studia przypadku“ dotyczące trzech systemów ciepłowniczych wzbudziły duże 
zainteresowanie tematem i mogą doprowadzić do powstania nowych mocy produkcyj-
nych. Oczywiście przede wszystkim spodziewamy się, że projekt zwiększy liczbę instalacji 
ciepłowniczych, w tym słonecznej energii cieplnej , w regionie Auvergne-Rhône-Alpes.“

Auvergne-Rhône-Alpes: Znamy potrzeby 
naszych klientów

Eric Fournier – wice-
prezes ds. środowiska, 
zrównoważonego rozwoju 
i energii  Auvergne-Rhône-
Alpes

Skuteczne wsparcie rynku

Wsparcie rynku i budowanie potencjału inwestycyjnego wypełniają lukę między polityką, a rynkiem. 
Do prawidłowego działania muszą zaangażować się wszystkie grupy interesariuszy: po pierwsze or-
gany regulacyjne i politycy,  władze regionalne, gminy, miasta i instytucje finansowe, a po drugie pod-
mioty rynkowe, głównie operatorzy centralnego ogrzewania i specjaliści ds. technicznych, spółdzielnie 
energetyczne, eksperci w zakresie zarządzania ciepłem i organizacje konsumenckie. Analiza rynku, 
doradztwo, wspieranie i rozmowy z inwestorami są odpowiednimi metodami, aby przyspieszyć 
wdrażanie SDH na rynkach regionalnych.

• Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach
ciepłowniczych SDH nic nie jest tak 
przekonujące jak wycieczka do ciepłowni oraz 
rozmowy z burmistrzami, operatorami i odbior-
cami technologii SDH.

• Podnoszenie świadomości: warsztaty, szkolenia
i wytyczne budują doświadczenie, a dane 
operacyjne bazę wiedzy dla uczestników rynku.

• Studium wykonalności: Analiza istniejacych
słonecznych systemów ciepłowniczych to
potężne narzędzie wspomagające rozwój 
sektora. Wskazuje biznesowe możliwości
współpracy i opłacalność  inwestycji SDH.

• Komunikacja: rozmowa z mieszkańcami i
zainteresowanymi stronami sprzyja większej 
akceptacji społecznej dla odnawialnych sys-
temów ciepłowniczych i wzmacnia udział 
konsumentów. 

Jak wspierać 
wdrażanie rynku SDH?

Francuzi odwiedzający ciepłownie w Niemczech



Skorzystaj z dostępnej wiedzy

Spotkanie grupy inwestorów w Bułgarii

Mimo różnych lokalnych warunków, miasta i wsie w 
Europie często stoją w obliczu tych samych wyzwań 
w zakresie zmian swoich sektorów ciepłowniczych. 
Spojrzenie na rozwiązania wdrożone w innym miejscu 
może być punktem wyjścia do dalszego rozwoju.

Projekt zainicjował intensywną współpracę między 
kilkoma regionami UE i owocną wymianę pomysłów. 
Dania, wiodąca wśród słonecznych systemów 
ciepłowniczych, uczestniczy w projekcie SDHp2m, 
aby zapewnić know-how i szkolenia. Zidentyfikowano 
wspólne wyzwania, a wszystkie regiony skorzystały z 
wymiany wiedzy specjalistycznej i możliwości zapozna-
nia się z dotychczasowymi osiągnięciami.

System ciepłowniczy oparty całkowicie  na biomasie i energii słonecznej - rozwiązanie globalne?

Celem może być poprawienie jakości powietrza, zaoszczędzenie cennych lokalnych zasobów biomasy lub 
zwiększenie wydajności sieci.

Dwa regiony - Dolina Aosty we Włoszech i Västra Götaland w Szwecji - postanowiły promować model o 
ugruntowanej pozycji w Austrii: ciepło słoneczne latem, biomasa zimą. Takie połączenie zapewnia w pełni 
odnawialną energię dla obecnie działających i nowo budowanych systemów ciepłowniczych, przy jednoczes-
nym zmniejszeniu kosztów, wymagań dotyczących gruntów i zużycia zasobów.

Aby przyciągnąć grupę operatorów ciepłowniczych opierających się na biomasie, Västra Götaland 
wypromowała ideę publicznych przetargów na budowę systemów ciepłowniczych.

SDH i biomasowe systemy ciepłownicze w Eibiswald, Austria



www.solar-district-heating.eu

Skontaktuj się z nami, aby dołączyć do silnej 
międzynarodowej sieci SDH!

Na naszej stronie internetowej jest wiele ciekawych 
materiałów, narzędzi oraz aktualności. Nasze wieloletnie 
doświadczenie zapewni Ci wsparcie w budowie instalacji 
SDH!

http://solar-district-heating.eu/
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