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Wstęp
RESTOR Hydro to projekt wspierany przez Komisję Europejską w ramach Programu dla Europy
Inteligentna Energia (IEE). Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii w mikroelektrowniach
i małych elektrowniach wodnych poprzez inwentaryzację i odbudowę historycznych lokalizacji
– młynów i nieczynnych elektrowni. Szacuje się, że około 350 tysięcy takich lokalizacji mogłoby
zostać przywróconych do życia.
Niniejszy podręcznik został pomyślany jako źródło informacji niezbędnych do odbudowy
infrastruktury związanej z małą hydroenergetyką (kół wodnych, młynów, jazów i innych budowli
piętrzących, itp.). Prezentuje on wszechstronny model, który nadaje się do zastosowania w
przypadku wielu typów lokalizacji. Zawiera kompletny zestaw wytycznych i instrumentów
niezbędnych w procesie odbudowy lokalizacji małych elektrowni wodnych w ośmiu krajach:
Belgii, Francji, Grecji, Włoszech, Litwie, Polsce, Słowenii i Szwecji. Zasady te można z łatwością
powielać w pozostałych 28 krajach członkowskich UE.
Publikacja zawiera najważniejsze informacje pogrupowane w trzy zagadnienia:
1. Szczegółowe informacje na temat procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych,
które mają służyć redukcji ryzyka finansowego, wiążącego się z nieznanymi wymaganiami,
które mogą wstrzymać, opóźnić lub uniemożliwić realizację projektu;
2.	Najlepsze warianty techniczne odbudowy koła wodnego czy dawnego jazu wraz z
informacjami z dziedziny inżynierii wodno-lądowej, środowiskowej, elektrycznej i
mechanicznej oraz wiedzą o działaniu i obsłudze MEW. Przedstawione zostaną najlepsze
rozwiązania pod względem środowiskowym.
3. Kompleksowa informacja na temat finansowania projektów mikroelektrowni i małych
elektrowni wodnych. Dokonany zostanie przegląd różnych opcji finansowania oraz
analiza korzyści i ryzyka z nimi związanych.
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1. Pozwolenia administracyjne
1.1. Wprowadzenie
W poniższym rozdziale 0pisany jest proces uzyskania pozwoleń, niezbędnych do realizacji projektu
małej elektrowni wodnej (MEW) w Grecji, Belgii (zarówno w regionie Flandrii, jak i Walonii),
Polsce, Francji, Włoszech, Litwie, Słowenii i Szwecji. Dla każdego z tych krajów naszkicowany
został ogólny proces w formie wskazówek obejmujących warunki związane z ochroną środowiska
i niezbędne zezwolenia administracyjne (jeśli są wymagane). W dalszej części przedstawione są
bardziej szczegółowe wskazówki na temat tego, w jaki sposób i gdzie należy się ubiegać o wydanie
odpowiednich pozwoleń oraz jaki jest szacunkowy czas i koszt ich uzyskania. Zebranie informacji
na temat procedur administracyjnych w ośmiu wybranych regionach służy redukcji ryzyka
finansowego, wiążącego się z nieznanymi wymogami, które – niedostrzeżone w porę – mogą
wstrzymać, opóźnić lub uniemożliwić realizację projektu. Zaprezentowane zostaną wiadomości
na temat uzyskiwania pozwoleń (nabycie praw własności, wymagana ocena oddziaływania na
środowisko, weryfikacja i zezwolenia związane z ochroną zabytków), potencjalnych zatorów
przy realizacji inwestycji i przewidywanego czasu trwania procedur. Na koniec dokonane zostanie
zestawienie przykładów najlepszych praktyk w zakresie zezwoleń w krajach UE, polegających
na stosowaniu uproszczonych procedur administracyjnych. Zaprezentowana zostanie również
ocena możliwości ich zastosowania w każdym z prezentowanych regionów.
Rozdział ten zawiera informacje wspomagające proces wdrażania projektu inwestycyjnego
poprzez przedstawienie szczegółowych instrukcji, w jaki sposób wszelkie materiały i dokumenty
dotyczące lokalizacji powinny zostać przygotowane. Choć zaprezentowane modele nie zawsze
można w pełni powtórzyć w przypadku każdej inwestycji, stanowią one swoisty szablon nadający
się do wielokrotnego użytku, umożliwiający czytelnikom przyswojenie wiedzy oraz odpowiednie
dostosowanie i modyfikację praktyk zgodnie ze specyfiką regionu.

1.2. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
w Belgii
1.2.1. Flandria
W przeszłości procedury uzyskiwania pozwoleń związanych z budową MEW we Flandrii
i w Walonii były podobne. Odkąd jednak kompetencje urzędów w tym zakresie zostały w całości
przeniesione na szczebel regionalny, nieuchronnie zaczęły pojawiać się różnice.
Zarówno w Walonii, jaki we Flandrii procedura uzależniona jest od klasyfikacji drogi wodnej:
a. Szlaki żeglowne (strumienie, większe rzeki i kanały) podlegają jednemu z dwóch organów
publiczno-prywatnych: podmiotowi odpowiedzialnemu za duże rzeki i kanały (Waterwegen
en Zeekanaal nv) lub podmiotowi odpowiedzialnemu za Kanał Alberta i kanały sąsiadujące (De
Scheepvaart nv). Organy te odpowiadają za wydawanie koncesji zezwalających na użytkowanie
wód i cieków żeglownych. Wydanie koncesji wymaga pozytywnej opinii urzędu do spraw
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migracji ryb (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, LNE). Ponadto konieczne jest uzyskanie
pozwolenia na budowę z Urzędu Regionu Flamandzkiego ds. Urbanistyki (Ruimte Vlaanderen).
Jeśli projektowana moc elektrowni mieści się w granicach od 100 kW do 5 MW niezbędne jest
również uzyskanie decyzji środowiskowej. Decyzję taką wydają władze prowincji, na terenie
której realizowana jest inwestycja. W przypadku mniejszych projektów istnieje jedynie obowiązek
powiadomienia władz miasta lub gminy o fakcie uruchomienia MEW o mocy do 100 kW. Odnośnie
do potencjału, Flandria oferuje pewne możliwości realizowania projektów na rzekach i kanałach
żeglownych w pobliżu śluz. Największy potencjał pozostaje do wykorzystania na Kanale Alberta,
na którym istnieje kilka śluz z różnicą poziomów wody około 10 m. Na tym kanale wspomniany
wyżej organ publiczno-prywatny odpowiada za jego wykorzystanie hydroenergetyczne. We
Flandrii wody (waterrecht) szlaków żeglownych, których historia sięga okresu Ancien Régime’u
(tj. okresu przed rewolucją francuską) nie mogą stanowić przedmiotu prywatnego użytkowania.
b. Rzeki nie będące szlakami żeglownymi kategorii 1 (średnie rzeki) podlegają zarządowi
Flamandzkiej Agencji Środowiska ds. Zagospodarowania Wód (Vlaamse Milieu Maatschappij,
afdeling Operationeel waterbeheer, VMM). W praktyce niezwykle trudno jest uzyskać koncesję
zezwalającą na uruchomienie MEW wydaną przez ten właśnie urząd. Wyjątki dotyczą lokalizacji,
które wykorzystują istniejące śluzy lub są projektowane w miejscach dawnych młynów
o udokumentowanej historii od okresu Ancien Régime’u. W takiej sytuacji i jednocześnie pod
warunkiem, że układ zabudowań pozostał niezmieniony nie wymaga się żadnych zezwoleń. Nie
ma również obowiązku przeznaczania części przepływu na potrzeby migracji ryb. W wypadku
dokonania zmian w istniejącej zabudowie procedura jest taka sama jak opisana w punkcie a.
W takim przypadku dla elektrowni o mocy powyżej 100 kW konieczne jest uzyskanie wszystkich
trzech decyzji administracyjnych: koncesji, pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej. VMM
zażąda wówczas zagwarantowania do 50% przepływu na potrzeby migracji ryb.
c. Rzeki nie będące szlakami żeglownymi kategorii 2 (małe rzeki) podlegają zarządowi prowincji,
na terenie której zlokalizowana jest inwestycja. Procedury wydawania zezwoleń są zbliżone do
opisanych w punkcie b.
d. Rzeki nie będące szlakami żeglownymi kategorii 3 (najmniejsze rzeki) podlegają zarządowi
miasta lub gminy, na teranie której zlokalizowana jest inwestycja. Procedury wydawania
zezwoleń są zbliżone do opisanych w punkcie b.
Przyłączenie do sieci
We Flandrii, aby przyłączyć nowe źródło energii do sieci należy zawrzeć umowę z lokalnym
operatorem systemu dystrybucyjnego (DNB). Warunki i koszty przyłączenia różnią się w zależności
od warunków technicznych, mocy instalacji, napięcia (niskie lub wysokie) i planowanej produkcji.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/
trde_versie_15_mei_2012.pdf. Dokładniej rzecz ujmując, koszty przyłączenia uzależnione są
od wysokości napięcia sieci, do której przyłączana jest instalacja oraz miejsca i typu przyłącza.
Informacje o taryfach dostępne są na stronie http://www.creg.be/.
Proces ubiegania się o wydanie pozwoleń niezbędnych do uruchomienia MEW w Belgii składa się
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z kilku zasadniczych kroków. Poniższy schemat ilustruje ten proces od pierwszej fazy polegającej
na nabyciu praw do gruntów po ostatnią oznaczającą przyłączenie ukończonej elektrowni do
sieci elektroenergetycznej.
Pierwszy etap wymaga uzyskania w zależności od lokalizacji inwestycji jednego lub dwóch
dokumentów. Gdy elektrownia będzie zlokalizowana na nieruchomości będącej we władaniu
Urzędu ds. Szlaków Żeglownych lub innego publicznego organu wymagana jest koncesja
lub zgoda od tego organu. Jeśli realizacja inwestycji wymaga nabycia praw do prywatnych
nieruchomości (najczęściej dotyczy to własności starego młyna) niezbędne będzie uzyskanie
praw do własności zgodnie z droit d’eau (prawo wodne).
Kolejne zezwolenia dotyczą zgody na pobór wody (w przypadku cieków żeglownych) i/lub zgody
na modyfikację cieku wodnego (w przypadku cieków nieżeglownych). Oba dokumenty wydaje
Departament Szlaków Wodnych Nieżeglownych w Ministerstwie Środowiska. Oba zezwolenia
są wolne od opłat, jednakże trudno sprecyzować czas ich uzyskania, gdyż nie jest on określony
w aktach prawnych.
Decyzja środowiskowa jest obowiązkowa w przypadku każdej elektrowni o mocy powyżej 100
kW. Wnioski są rozpatrywane indywidualnie i na ich podstawie wydaje się decyzje, biorąc pod
uwagę specyfikę każdego projektu. Czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi zazwyczaj od
160 do 190 dni. Wydanie decyzji nie wymaga wniesienia jakichkolwiek opłat. Warto w tym miejscu
zaznaczyć, że w przygotowaniu są nowe przepisy, zgodnie z którymi wszystkie elektrownie, w
tym również te o mocy do 100 kW będą poddane ocenie środowiskowej. Jednak do momentu
opracowywania niniejszej publikacji zmiany te nie zostały wprowadzone w życie.
Wreszcie, aby rozpocząć oddawanie energii do sieci niezbędne jest zawarcie umowy z operatorem
system dystrybucyjnego. Zarówno koszt, jak i czas tego etapu przygotowania projektu różni się
w zależności od planowanej mocy instalowanej obiektu.

www.restor-hydro.eu
8

www.restor-hydro.eu

9

Szlaki żeglowne

Rzeki nieżeglowne
(kategoria 1)

Rzeki nieżeglowne
(kategoria 2)

Rzeki nieżeglowne
(kategoria 3)

Istniejąca
śluza lub
dawny młyn?

Urząd ds. migracji
ryb

Analiza
dotycząca
migracji ryb

Nie

Tak

Szlaki żeglowne

odbudowa niemożliwa

Podlegają zarządowi miasta lub
gminy, na terenie którego
zlokalizowana jest inwestycja.
Procedura jest taka sama jak w
przypadku kategorii 1 (powyżej).

zlokalizowana jest inwestycja.
Procedura jest taka sama jak w
przypadku kategorii 1 (powyżej).

Podlegają zarządowi prowincji, na
terenie którego zlokalizowana jest
inwestycja. Procedura jest taka
sama jak w przypadku kategorii
Podlegają1 zarządowi miasta lub
gminy, na terenie którego
(powyżej).

inwestycja. Procedura jest taka
sama jak w przypadku kategorii 1
(powyżej).

Prawdopodobnie odbudowa
Podlegają zarządowi prowincji, na
niemożliwa terenie
którego zlokalizowana jest

niemożliwa

Agencji Środowiska ds.
Prawdopodobnie odbudowa
Zagospodarowania Wód

Nie

uruchomieniu MEW

gminy

Władze miasta lub
gminy miasta lub
Władze

Powiadomienie
o
Powiadomienie
o
uruchomieniu MEW

Koszty
Aby przyłączyć nowe źródło do sieci we Flandrii wymagane jest zawarcie umowy z
lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej (DNB). Koszty przyłączenia uzależnione
są od poziomu napięcia sieci, do której przyłączana jest instalacja oraz typu i
warunków przyłącza. Informacje o taryfach dostępne są na www.creg.be.

Nie

Zmiany w
zabudowie
?

Tak

Nie
Nie

Władze prowincji

Władze prowincji

środowiskowa

Decyzja
środowiskowa
Decyzja

Koszty
Aby przyłączyć nowe źródło do sieci we Flandrii wymagane jest zawarcie umowy z
lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej (DNB). Koszty przyłączenia uzależnione
są od poziomu napięcia sieci, do której przyłączana jest instalacja oraz typu i
warunków przyłącza. Informacje o taryfach dostępne są na www.creg.be.

Zmiany w
zabudowie
?

Tak

Prawdopodobnie
odbudowa niemożliwa
Prawdopodobnie

MEW
MEW
>100
kW
>100
kW
? ?

Tak
Decyzja
pozytywna
DużeKanał
rzeki i kanałuUrząd
lub Kanał
UrządFlamandzkiego
Regionu Flamandzkiego
Duże rzeki i kanału lub
Regionu
?
Alberta i kanały sąsiadujące
ds. Urbanistyki
Alberta i kanały
sąsiadujące
ds. Urbanistyki
Nie

Tak
Odbudowa możliwa
Istniejąca
śluza lub
Agencji Środowiska ds.
dawnyOdbudowa
młyn?
Niemożliwa Zagospodarowania Wód

Urząd ds. migracji
ryb

Nie

Tak

Pozwolenie
na
Pozwolenie na
Odbudowa możliwa
Odbudowa możliwa
budowę budowę

Tak

Tak

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Belgii (Flandria)

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Belgii (Flandria)

Decyzja
Analiza
dotycząca
pozytywna
?migracji ryb

Rzeki nieżeglowne
(kategoria 1)

Rzeki nieżeglowne
(kategoria 2)

Rzeki nieżeglowne
(kategoria 3)

Budowa
MEW

Budowa
MEW

1.2.2. Walonia
Przygotowanie do procedury i aplikowanie o niezbędne zezwolenia na budowę MEW w Walonii
składa się z kilku kroków. Poniższy schemat ilustruje ten proces od pierwszej fazy polegającej na
nabyciu praw do gruntów po ostatnią, oznaczającą przyłączenie ukończonej elektrowni do sieci
elektroenergetycznej.
Pierwszy etap wiąże się z nabyciem praw do wykorzystywania cieku na cele hydroenergetyczne.
Procedura będzie uzależniona od lokalizacji obiektu. W przypadku lokalizacji inwestycji na
nieruchomości publicznej (zazwyczaj na cieku żeglownym administrowanym przez Urząd ds.
Szlaków Żeglownych (Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques,
DGO2) wymagana będzie zgoda wydana przez organ władający nieruchomością. Jeśli realizacja
inwestycji wymaga nabycia praw do prywatnych nieruchomości (najczęściej dotyczy to własności
starego młyna) niezbędne będzie uzyskanie praw do własności zgodnie z droit d’eau (prawo
wodne).
Kolejnym wymaganym dokumentem jest zgoda na pobór wody (autorisation de prise d’eau)1
i/lub zgoda na modyfikację cieku wodnego (autorisation de modification de cours d’eau).
Potrzeba uzyskania drugiego dokumentu uzależniona jest od zakresu zmian w obrębie cieku
spowodowanych prowadzeniem prac ziemnych. Oba zezwolenia wydaje Departament ds.
Cieków Nieżeglownych w Ministerstwie Środowiska. Oba są wolne od opłat, jednakże trudno
sprecyzować czas ich uzyskania, gdyż nie jest on określony w aktach prawnych. W pozwoleniach
zawarty jest wymóg zachowania przepływu nienaruszalnego (débit réservé).
Projekty elektrowni o mocy powyżej 100 kW muszą uzyskać decyzję środowiskową. Wnioski są
rozpatrywane indywidualnie i na ich podstawie wydaje się decyzje, biorąc pod uwagę specyfikę
każdego projektu. Czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi zazwyczaj od 160 do 190 dni.
Wydanie decyzji nie wymaga wniesienia jakichkolwiek opłat. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
w przygotowaniu są nowe przepisy, zgodnie z którymi wszystkie elektrownie, w tym również te
o mocy do 100 kW, będą poddane ocenie środowiskowej. Jednak do momentu opracowywania
niniejszej publikacji zmiany te nie zostały wprowadzone w życie.
Aby rozpocząć oddawanie energii elektrycznej do sieci, w przypadku obiektów o mocy powyżej
10 kW, niezbędne jest zawarcie umowy przyłączeniowej z lokalnym operatorem systemu
dystrybucyjnego (gestionnaire de réseau de distribution) lub innymi podmiotami w zależności od
usytuowania elektrowni (http://www.cwape.be/). Czas trwania procedury uzależniony jest od
mocy instalowanej i napięcia (wysokie lub niskie) elektrowni. Szczegóły określają specjalistyczne
przepisy (règlements techniques distribution et transport local). Koszt przyłączenia zależy od
napięcia sieci, do której przyłączana jest instalacja oraz miejsca i typu przyłącza. Informacje
o taryfach dostępne są na stronie http://www.cwape.be/.
1
W przypadku szlaków żeglownych dokument jest wystawiany przez Terytorialną Dyrekcję Szlaków Żeglownych (Direction Territoriale des
Voies Hydrauliques) w imieniu odpowiedniego ministerstwa. W przypadku cieków nieżeglownych dokument wystawia administrator cieku
w zależności od rangi cieku może to być organ gminy, prowincji lub regionu Walonii).
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Zgoda na pobór
wody

Urząd ds. Szlaków
Żeglownych

Prawo
wykorzystywania
energii wody

Administrator rzeki (władze
regionu, prowincji lub
gminy) (cieki nieżeglowne)

Ministerstwo Prac
Publicznych (szlaki
żeglowne)

Departament ds. Cieków
Nieżeglownych

Prywatna

Zgoda na pobór
wody

Zgoda organu na
użytkowanie szlaku
żeglownego
Prace na
cieku
nieżeglow
nym?
Nie

Tak
Administrator rzeki
(władze regionu,
prowincji lub gminy)
(cieki nieżeglowne)

Zgoda na
modyfikację cieku
wodnego
MEW
>100 kW
?
Tak

Tak

6 do 7 miesięcy

MEW
>10 kW
?

Ministerstwo
Środowiska

Decyzja
środowiskowa

Tak

Nie

Lokalny operator sieci
dystrybucyjnej

Umowa
przyłączeniowa

Budowa
MEW

Koszty
• Projekty różnią się od siebie, dlatego trudno jest dokonać oceny kosztów.
• Pozwolenia administracyjne i pozwolenie na użytkowanie wody są wolne od opłat.
• Dwa ostatnie stadia są uzależnione od konkretnych projektów, zwłaszcza koszty związane z umową przyłączeniową, które zależą od mocy instalacji.
• Możliwe zmiany prawne: Obecnie decyzja środowiskowa jest wymagana tylko dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 100 kW. Jednakże przedmiotem debat jest wprowadzenie zmian
legislacyjnych. Zgodnie z planowanymi regulacjami elektrownie wodne o mocy poniżej 100 kW również wymagałyby uzyskania decyzji środowiskowej.

Rodzaj
nieruch
omości
?

Publiczna

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Belgii (Walonia)

1.3. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
we Francji
We Francji realizując inwestycję w zakresie małej hydroenergetyki należy kierować się opisanymi
poniżej wytycznymi. Będą one pomocne począwszy od etapu ubiegania się o pierwsze
zezwolenia, aż do końcowej fazy zatwierdzenia przez lokalne władze zgody na użytkowanie
elektrowni. Całkowite koszty inwestycji zależą od lokalizacji i wynoszą od 3 500 do 6 000 euro/
kW. Koszty mogą być wyższe w przypadku ograniczeń związanych z ochroną środowiska.
Pierwszy etap to uzyskanie decyzji planistycznej oraz ogólna zgoda na budowę i ponowne
uruchomienie istniejącej wcześniej elektrowni. W przypadku elektrowni wodnych o mocy
do 4,5 MW postępowanie prowadzi odpowiednia Dyrekcja Departamentu Terytorialnego
(Départementales des Territoires, DDT), a odpowiednie decyzje uzyskuje się w okresie od 3 do
10 lat. Koszty będą się różnić w zależności od rozmiaru przedsięwzięcia i zakresu koniecznych
prac inżynieryjnych. Na wzrost kosztów mają również wpływ wymogi, jakie należy spełnić
w związku z ochroną środowiska. Jeśli moc elektrowni przekracza 4,5 MW konieczne jest
uzyskanie zezwolenia z Ministerstwa Środowiska (Directions Régionales de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Lodgement, DREAL2). Uzyskanie takiego zezwolenia trwa minimum 3 lata.
Kolejny zasadniczy etap związany z realizacją projektu MEW we obejmuje kwestię uzyskania
dostępu do sieci elektroenergetycznej. Konieczne jest podpisanie umowy o dostępie do sieci
(Contrat d’Accès au Réseau de Distribution, CARD I) z operatorem system dystrybucyjnego we
Francji (Électricité Réseau Distribution France, ERDF). Ten etap trwa około roku, a jego koszt
wynosi od 200 do 500 euro/kW lub więcej, w zależności od odległości od sieci i mocy stacji
transformatorowej.
Obok wspomnianych wyżej decyzji wymagane są również inne uzgodnienia. Jednym z nich
jest certyfikat zgodności (consuel, attestation de conformité de l’installation) wydawany przez
Stowarzyszenie Właścicieli Urządzeń Elektrycznych i Parowych (Association des Propriétaires
d’Unité Électrique et de Vapeur, APAVE). Kolejny wymagany dokument to poświadczenie
odpowiedniej jakości wykonanego obiektu (procès-verbal de récolement), wydawane przez
DREAL. Wymienione zaświadczenia można uzyskać w ciągu kilku tygodni.

2

Regionalne Dyrekcje Środowiska, Rozwoju i Infrastruktury, (przyp. tłum.).
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Środowiska, Rozwoju i
Infrastruktury

Minimum rok

Minimum rok

Dystrybucyjnego we
Francji

Dystrybucyjnego we
Operator Systemu
Francji

- umowa przyłączeniowa
Systemu
-Operator
umowa eksploatacyjna

Umowy związane z
przyłączeniem do sieci:
Umowy
związane z
- umowa
przyłączeniowa
przyłączeniem
do sieci:
- umowa
eksploatacyjna
Budowa MEW

Budowa MEW

Urządzeń Elektrycznych i

Minimum 8 tygodni
Minimum 8 tygodni

Rozwoju i Infrastruktury

Oficjalny dokument
poświadczający
Oficjalny
dokumentjakość
odpowiednią
poświadczający
wykonanego obiektu
odpowiednią jakość
Dyrekcja
Departamentu
wykonanego
obiektu Terytorialnego
oraz Departamentu
Regionalna Dyrekcja
Środowiska,
Dyrekcja
Terytorialnego
Rozwoju
i Infrastruktury
oraz Regionalna
Dyrekcja
Środowiska,

Parowych
Stowarzyszenie
Właścicieli
Urządzeń Elektrycznych i
Parowych

Certyfikat
zgodnościWłaścicieli
Stowarzyszenie

Certyfikat zgodności

Koszty
Koszty
• Trudno
wskazać jakiekolwiek liczby dotyczące kosztów poszczególnych etapów realizacji projektu. Prawie wszystkie wymienione powyżej etapy
• Trudno wskazać jakiekolwiek liczby dotyczące kosztów poszczególnych etapów realizacji projektu. Prawie wszystkie wymienione powyżej etapy
wymagają dokonania wyceny rynkowej. Ceny wykonania poszczególnych prac są konkurencyjne.
wymagają dokonania wyceny rynkowej. Ceny wykonania poszczególnych prac są konkurencyjne.
• Koszty
z planowaniem
i uzyskiwaniem
pozwoleń
różnią
sięsięznacząco
odskali
skaliprojektu.
projektu.
Wielkość
inwestycji
determinuje
również
• związane
Koszty związane
z planowaniem
i uzyskiwaniem
pozwoleń
różnią
znaczącow
wzależności
zależności od
Wielkość
inwestycji
determinuje
również
koszty prac
budowlanych.
koszty prac budowlanych.
• W przypadku
decyzjidecyzji
środowiskowych
koszty
będą
uzależnione
odod
mocy
• W przypadku
środowiskowych
koszty
będą
uzależnione
mocyinstalacji.
instalacji.
• Koszty
do sieci
zwykle
niewielką
kwotę
- od
200
dodo500
• przyłączenia
Koszty przyłączenia
dostanowią
sieci stanowią
zwykle
niewielką
kwotę
- od
200
500euro.
euro.
• Całkowite
inwestycji
szacuje
na poziomie
3 500
6 000
euro/kW.
• Całkowite
koszty koszty
inwestycji
szacuje
się nasiępoziomie
3 500
– 6–000
euro/kW.

Minimum 3 lata

Terytorialnego

Dyrekcja Departamentu
Terytorialnego
Dyrekcja Departamentu

Ogólna zgoda na budowę

Ogólna zgoda na budowę

Nie

Tak

Regionalna
Dyrekcja
Ogólna zgoda
na budowę
Środowiska, Rozwoju i
Infrastruktury
Regionalna Dyrekcja

Minimum 3 lata

>4,5 MW
Nie
?

MEW
>4,5 MW
MEW
?

Tak

Ogólna zgoda na budowę

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW we Francji

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW we Francji

1.4. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
w Grecji
Podczas realizacji projektu MEW w Grecji należy kierować się opisanymi niżej wytycznymi.
Poniżej szczegółowo przedstawiono pozwolenia wymagane na poszczególnych etapach
realizacji inwestycji, w tym związane z warunkami lokalizacyjnymi, wymogami środowiskowymi,
przyłączeniem do sieci i montażem urządzeń oraz licencji na użytkowanie elektrowni.
W początkowym etapie należy złożyć wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki (RAE) (Ρυθμιστική
Αρχή Ενέργειαςmm, ΡΑΕ) o wstępne pozwolenie na wytwarzanie energii (άδεια παραγωγής).
Takie pozwolenie powinna uzyskać każda projektowana elektrownia o mocy powyżej 50 kW.
W przypadku elektrowni o niższej mocy nie wymaga się uzyskania pozwolenia na wytwarzanie.
Procedura uzyskania wstępnego pozwolenia trwa około 6 miesięcy.
Wnioski o kolejne zezwolenia można składać równolegle. Należy do nich zgoda na warunki
środowiskowe (EPO) (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, ΕΠΟ) wydawana albo przez organ
centralny, jakim jest Ministerstwo Środowiska (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ΕΥΠΕ) albo
przez zdecentralizowane urzędy lokalne (αποκεντρωμένη διοίκηση). Ta procedura trwa około
2 lat. Dodatkowo, częścią tego procesu jest uzgodnienie warunków środowiskowych przez
Lokalny Urząd Lasów (Δασαρχείο) i wyrażenie wstępnej zgody na budowę elektrowni. Zgoda
tego urzędu powinna być gotowa w ciągu trzech miesięcy. Następie inwestor powinien złożyć
wniosek do jednego z operatorów sieci dystrybucyjnej (PPC/ADMIE lub DEDDIE) o wydanie
niewiążącej oferty przyłączenia do sieci (μη δεσμευτική προσφορά όρων σςύνδεσης). Procedura
w tym przypadku potrwa około roku.
Po uzyskaniu decyzji środowiskowej (EPO) należy zwrócić się z wnioskiem do lokalnego
organu zarządzającego wodą o wydanie pozwolenia na użytkowanie wody. Procedura w tym
przypadku trwa około 9 miesięcy. Konieczne jest również ponowne zwrócenie się do operatora
sieci przesyłowej z pytaniem o to czy oferta została przyjęta i wnioskiem o jej przekształcenie
w ofertę wiążącą (δεσμευτική προσφορά όρων σςύνδεσης). Załatwienie sprawy zajmie w sumie
około 6 miesięcy.
Następnym krokiem jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę (άδεια εγκατάστασης).
Wniosek powinien być skierowany do Ministerstwa Środowiska (Wydział OZE) (Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ) lub władz lokalnych, a procedura
udzielenia pozwolenia trwa w tym przypadku maksymalnie około 3 miesięcy.
Ten etap to najlepszy moment na wnioskowanie do Lokalnego Urzędu Lasów o zgodę na tzw.
działania ingerencyjne (approval of intervention, έγκριση επέμβασης). Czas oczekiwania na
zezwolenie wynosi maksymalnie 6 miesięcy. W tym czasie inwestor powinien być już gotowy do
podpisania umowy przyłączeniowej (σςύμβαση έργων σςύνδεσης) z odpowiednim operatorem
sieci przesyłowej. Na ten etap należy przewidzieć około 3 miesięcy.
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Kiedy wszystkie wymagane zezwolenia są już zgromadzone można rozpocząć budowę MEW.
Podczas budowy należy przestrzegać następujących zasad. Po pierwsze, należy uzyskać od
Lokalnego Urzędu Lasów zgodę na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej na
terenie realizacji inwestycji (πρωτόκολλο εγκατάστασης). Ponadto należy podpisać z PPC/
LAGIE umowę sprzedaży i zakupu energii elektrycznej (σςύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής
ενέργειας). Realizacja obu zadań potrwa około 6 miesięcy.
Po ukończeniu dotychczas opisanych kroków można rozpocząć prace związane z podłączeniem
elektrowni do publicznej sieci elektrycznej i pozostałe prace budowlane. Budowa trwa zazwyczaj
około 2 lat.
Po zakończeniu budowy, przez kolejne 3 miesiące przeprowadza się testy działania MEW w
odpowiednich warunkach, aby na koniec uzyskać z Ministerstwa Środowiska (Wydział RES)
zgodę na użytkowanie (άδεια λειτουργίας).
Po zrealizowaniu wszystkich opisanych wyżej etapów elektrownia jest gotowa do pracy. Łącznie,
cały okres procedur administracyjnych i budowy trwa około siedmiu lat.
Wskazanie określonej wysokości kosztów finansowych (χρηματικό κόστος) ponoszonych na
poszczególnych etapach realizacji projektu jest niemożliwe. Prawie wszystkie wspomniane
wyżej etapy wiążą się z przygotowaniem zlecanych na zasadach rynkowych ekspertyz, których
ceny podlegają zasadom konkurencyjności. Niewielkie opłaty wnoszone są corocznie na rzecz
urzędów wydających pozwolenia.
Ważna jest analiza kosztów, które będą ponoszone przez przedsiębiorstwo przez 7 lat procesu
realizacji inwestycji. Ich wysokość może być bardzo różna w zależności od wybranej formy
przedsiębiorstwa (S.A., Ltd., O.E., E.E.)3.
Podsumowując, trudno jest dokonać formalnego (tj. wiążącego) szacunku kosztów związanych
z procedurą uzyskiwania zezwoleń na budowę MEW. Możliwe jest jedynie bardzo luźne
oszacowanie potencjalnych kosztów. Koszty związane z realizacją projektu MEW mogą wahać
się od 50 000 do 100 000 euro (należy zaznaczyć, że koszt ten dotyczy pojedynczej elektrowni,
nie zainstalowanego MW mocy). Koszty samego przedsiębiorstwa realizującego projekt
będą wynosiły od 40 000 do 80 000 euro (w tym przypadku koszty podane są w odniesieniu
do firmy, znów nie przeliczone na MW mocy), przy założeniu, że jedno przedsiębiorstwo
będzie eksploatowało dwie elektrownie. Z powyższych kalkulacji wynika, że koszty związane
z procedurami administracyjnymi i budową oraz koszty własne przedsiębiorstwa łącznie wynoszą
od 70 000 do 140 000 euro/MEW (dane z 2013 roku) .

3

W nawiasie znajdują się greckie oznaczenia spółek: akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnej i komandytowej, (przyp. tłum.).
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Operator MEW

5 miesięcy

Ministerstwo Środowiska
(Wydział OZE)

Próby działania
MEW
(3 miesiące)

Lokalny Urząd Lasów

Operatorzy sieci dystrybucyjnej

Operatorzy sieci dystrybucyjnej

Ministerstwo Środowiska
(Wydział OZE)/
Organ lokalny

Wniosek o pozwolenie na
budowę
(3 miesiące)

9 miesięcy

Podpisanie umowy
przyłączeniowej
(3 miesiące)

Podpisanie umowy zakupu i
sprzedaży energii
elektrycznej
(6 miesięcy)

Lokalny Urząd Lasów

Lokalny Urząd Lasów

2 lata + 6 miesięcy

Budowa elektrowni i
infrastruktury związanej z
przyłączeniem do sieci
(2 lata)
Prywatni wykonawcy/
Operatorzy sieci dystrybucyjnej

Operatorzy sieci dystrybucyjnej

Przekształcenie niewiążącej
oferty przyłączenia do sieci
w ofertę wiążącą
(6 months)

9 miesięcy

Tak

Wniosek i wydanie
pozowlenia na użytkowanie
wody
(9 miesięcy)
Organ lokalny zarządzający
wodą
Najprawdopodobniej
odbudowa nie będzie
możliwa
Tak

Zgoda na działania
ingerencyjne
(6 miesięcy)

Decyzja
pozytywna
?

Nie

Nie

Decyzja
pozytywna
?

Wniosek i zgoda na
wykonywanie działalności
gospodarczej
(6 miesięcy)

2 lata + 3 miesiące

Operatorzy sieci dystrybucyjnej

Wniosek o niewiążącą ofertę
przyłączenia do sieci
(rok)

Ministerstwo Środowiska lub
urzędy lokalne

Wstępne uzgodnienie EPO
(3 miesiące)

Koszty
• Wskazanie wysokości kosztów finansowych ponoszonych na poszczególnych etapach realizacji projektu jest niemożliwe. Prawie wszystkie wspomniane wyżej etapy wiążą się z przygotowaniem
zlecanych na zasadach rynkowych ekspertyz, których ceny podlegają zasadom konkurencyjności. Niewielkie opłaty wnoszone są corocznie na rzecz urzędów wydających pozowolenia.
• Ważna jest analiza kosztów, które będą ponoszone przez przedsiębiorstwo przez 7 lat procesu realizacji inwestycji. Ich wysokość może być bardzo różna w zależności od wybranej formy
przedsiębiorstwa (S.A., Ltd. O.E., E.E., itp.).
• Koszty związane z realizacją projektu MEW mogą wahać się od 50 000 do 100 000 euro dla pojedynczego obiektu.
• Koszty samego przedsiębiorstwa realizującego projekt będą wynosiły od 40 000 do 80 000 euro, przy założeniu, że jedno przedsiębiorstwo będzie eksploatowało dwie elektrownie.
• Koszty związane z procedurami administracyjnymi i budową oraz koszty własne przedsiębiorstwa łącznie wynoszą od 70 000 do 140 000 euro/MEW.

Budowa
MEW

6 miesięcy

Nie

Urząd Regulacji
Energetyki

Uzyskanie zgody na
użytkowanie
(2 months)

MEW
>50 kW
?

Tak

Pozwolenie na
wytwarzanie
(6 miesięcy)

Zgoda na warunki
środowiskowe (EPO)
(2 lata)

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Grecji

1.5. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
we Włoszech
We Włoszech można wyróżnić kilka działań, które należy wykonać w czasie ubiegania się
o uzyskanie stosownych pozwoleń na realizację inwestycji polegającej na budowie MEW.
Poniższe instrukcje obejmują główne warunki, wynikające z uregulowań prawnych, istniejących
na poziomie krajowym, dotyczących wody i energii odnawialnej. Niektóre kroki związane z
realizacją przedsięwzięcia mogą się jednak różnić w zależności od regionu, ze względu na
istnienie odmiennych przepisów na poziomie lokalnym. Wiele regionów przyjmuje swoje własne
regulacje prawne, dostosowując ogólne procedury do lokalnej specyfiki.
Procedura wynikająca z przepisów ogólnych obejmuje następujące pozwolenia:
a. Koncesja na korzystanie z wody, zazwyczaj wydawana przez Urząd ds. Wody. Ze względu
na specyficzne procedury w regionach w niektórych przypadkach ten sam urząd może być
odpowiedni w sprawach zarówno wody jak i energii. Czas niezbędny na uzyskanie koncesji
wodnej wynosi od 1 do 3 lat. Rocznej procedury można spodziewać się w przypadku obiektów
o niewielkiej mocy lub w przypadku odnawiania wygasającej koncesji.
b. Ujednolicone zezwolenie (autorizzazione unica) wprowadzone aktem prawnym nr 387/2003.
To kompleksowe zezwolenie na budowę i użytkowanie elektrowni udzielane w przypadku
wszystkich inwestycji OZE przez Urząd ds. Energetyki. W tym przypadku pojedyncza procedura
obejmuje uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, które nie zostały uwzględnione
w procesie uzyskiwania koncesji na korzystanie z wody. Do tych pozwoleń należy np. zgoda
na rozbudowę i przyłączenie nowych obiektów do sieci. Termin uzyskania ujednoliconego
zezwolenia wynosi od 1 do 2 lat.
c. Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS), jest to autoryzacja będąca alternatywą
ujednoliconego zezwolenia. Stosowana jest tylko w przypadku właścicieli bardzo małych
elektrowni (do 100 kW lub większych jeśli wynika to z prawa miejscowego), które są już
podłączone do sieci (np. w przypadku modernizacji starego młyna). W takim przypadku właściciel
obiektu składa wniosek zawierający szczegółowy opis projektu do lokalnego organu (urzędu
miasta lub gminy) w terminie 30 dni przed rozpoczęciem budowy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidłowości we wniosku lub samym projekcie organ ma prawo wstrzymać
jego realizację i poprosić o wyjaśnienia. W przeciwnym przypadku, jeśli po 30 dniach urząd nie
przekaże żadnej informacji zwrotnej można uznać, że projekt jest zaakceptowany, a uzyskane
w ten sposób zezwolenie PAS jest ważne przez trzy lata.
d. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) w przypadku gdy jest wymagana. Ta procedura
powinna być przeprowadzona w ramach procesu udzielania koncesji jeśli jest konieczna, tj.
w przypadku elektrowni o mocy do 10 MW. Procedura weryfikacyjna rozstrzyga czy ocena ta
będzie niezbędna w przypadku elektrowni z przełykiem turbin do 200 l/s lub mocą instalowaną
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do 100 kW. Postępowanie przeprowadza Urząd ds. Środowiska. Czas trwania procedury oceny
oddziaływania na środowisko wynosi od 6 miesięcy do dwóch lat.
Na stronach internetowych Zarządcy Systemu Energetycznego (Gestore dei Servizi Energetici)
dostępny jest prosty przewodnik obejmujący ogólne informacje o procesie autoryzacyjnym oraz
o procedurach w poszczególnych regionach: http://www.gse.it/it/EnergiaFacile/Autorizzazioni/
Pagine/default.aspx.
Zazwyczaj procedura uzyskania wszystkich zezwoleń na budowę nowej elektrowni wodnej trwa
od roku do czterech lat, w zależności od rozmiaru elektrowni i wymagań prawnych. W myśl
aktu prawnego o numerze 28/2011 pojedyncza procedura udzielenia zezwolenia nie powinna
trwać dłużej niż 90 dni, jednak ten limit czasowy nie dotyczy szczególnych warunków procedury
oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z prawem może ona trwać od 90 do 150 dni) oraz
procedury koncesyjnej.
Koszty całego procesu różnią się znacząco przede wszystkim w zależności od rozmiaru elektrowni
i potrzeby wykonania OOŚ i wynoszą od 10% całości kosztów inwestycyjnych w przypadku
prostej procedury, a do 15% w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko. W przypadku małych i niskospadowych elektrowni koszty inwestycyjne
wynoszą około 4 500 euro/kW. Oznacza to, że koszty związane z przeprowadzeniem procedury
administracyjnej mogą wynosić od 5 000 do 65 000 euro.
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1.6. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
w Litwie
Istnieje kilka najważniejszych zasad, których należy przestrzegać ubiegając się o pozwolenia
niezbędne do przygotowania i wykonania MEW w Litwie. Poniższe instrukcje obejmują wszystkie
fazy procesu realizacji inwestycji, od nabycia praw do nieruchomości po umowę zakupu energii
po przyłączeniu elektrowni do sieci. Procedura autoryzacyjna uzależniona jest od specyfiki
konkretnej lokalizacji i może trwać od sześciu miesięcy do dwóch lat.
Po początkowej fazie obejmującej nabycie praw do gruntów i budynków konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na szczególne korzystanie z wód. Decyzję, która jest bezpłatna, wydaje
Agencja Ochrony Środowiska (Aplinkos Apsaugos Agentura), a procedura jej uzyskania trwa kilka
tygodni. Obejmuje ona również ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ). Ocena może być albo
wymogiem obligatoryjnym albo konieczność jej przeprowadzenia może wynikać z procedury
weryfikacyjnej (będzie to uzależnione od rozmiaru instalacji i wielkości zbiornika), jednak MEW
o mocy do 100 kW są zwolnione z konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na
środowisko. Procedura weryfikacyjna, w wyniku której inwestycja może zostać zakwalifikowana
do przeprowadzenia oceny nie jest kosztowna, natomiast koszt procesu pełnej oceny
oddziaływania na środowisko może sięgać kilkudziesięciu tysięcy euro, a nawet przekraczać
stoo tysięcy w zależności od charakterystyki lokalizacji.
Następnym krokiem jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie planowania
przestrzennego przez Komisję ds. Zabudowy lokalnego urzędu miejskiego (Savivaldybe Statybu
Komisija). Czas od złożenia do zatwierdzenia wniosku może wynosić od jednego tygodnia do
kilku miesięcy. Koszty związane z tym procesem są zróżnicowane i mogą sięgać około tysiąca
euro. Ponadto konieczne jest uzyskanie tzw. zezwolenia planistycznego, w trakcie którego
zatwierdzony zostaje projekt MEW. Ta procedura trwa zazwyczaj również kilka tygodni i nie
wiąże się z żadnymi opłatami.
Oprócz zezwolenia planistycznego konieczne jest uzyskanie licencji na budowę. Wydaje ją Wydział
Architektury i Urbanistyki lokalnego urzędu gminy (Savialdybes Architekturos ir Urbanistikos
Skyrius), a czas oczekiwania w tym przypadku wynosi kolejne sześć tygodni. Kolejną formalnością
przed oddaniem elektrowni do użytkowania są pozytywne wyniki inspekcji budowlanej i inspekcji
bezpieczeństwa elektrycznego, przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Energetyczną
(Valstybine Energetikos Inspekcija) oraz Państwową Inspekcję ds. Planowania Przestrzennego i
Budowy (Valstybine Teritoriju Planavimo ir Statybos Inspekcija). Kontrole te trwają maksymalnie
około tygodnia i wiążą się z niewielkimi kosztami. Następnie Państwowa Komisja zatwierdza
oddanie elektrowni do użytku. Niedawno wprowadzony elektroniczny system INFOSTATYBA,
zawierający informacje o wszelkich dokumentach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na
budowę MEW, znacznie ułatwia opisany powyżej proces realizacji inwestycji.
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Ostatni krok w procedurze to uzyskanie licencji na produkcję energii i umowy zakupu energii
pochodzącej z OZE (elektros energijos supirkimo is atsinaujinanciu energijos isteklių gamintojo
sutartis). Licencję wydaje lokalna jednostka operatora system dystrybucyjnego LESTO (LESTO
teritorinio skyriaus), a umowa zakupu zawierana jest ze spółkami energetycznymi (AB LESTO).
Zarówno licencja, jak i umowa są wolne od opłat, a czas niezbędny do ich uzyskania wynosi kilka
tygodni.
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1.7. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
w Polsce
W Polsce podczas ubiegania się o udzielenie wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację
inwestycji w MEW należy przejść przez kilka etapów postępowania. Poniższa instrukcja obejmuje
główne kroki procedury, która według szacunków trwa od roku do czterech lat. Ze względu na to,
że koszty związane z przygotowaniem inwestycji często zależą od mocy elektrowni, w niniejszej
publikacji oszacowano je dla MEW o mocy 100 kW.
W pierwszej kolejności projekt inwestycji poddaje się ocenie oddziaływania na środowisko
(OOŚ). Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydaje po
uzgodnieniu przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) wójt gminy lub burmistrz
albo prezydent miasta. Procedura trwa mniej więcej od 4 do 12 miesięcy, a koszty tego etapu
zależą od opinii organu w sprawie konieczności sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji
na środowisko. W większości przypadków karta informacyjna przedsięwzięcia przygotowywana
przez inwestora nie jest uznawana za wystarczający dokument i wymaga się sporządzenia
pełnego raportu oddziaływania na środowisko. Koszt raportu wynosi co najmniej 40 tys. zł (9,5
tys. euro).
Drugim wymaganym dokumentem jest decyzja o warunkach zabudowy wydawana również
przez wójta gminy lub burmistrza bądź prezydenta miasta. Procedura uzyskania tej decyzji
trwa od 2 do 5 miesięcy, a koszty związane z tym etapem to kilkaset złotych (są to głównie
koszty sporządzenia odpowiednich map). W rzadszych przypadkach, gdy na danym obszarze
istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, w którym inwestycja typu MEW nie została
uwzględniona, konieczne jest podjęcie kroków mających na celu dokonanie odpowiednich zmian
w planie. Ten proces może trwać nawet do 2 lat i wiązać się z wyższymi kosztami.
Kolejnym etapem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, które wydaje starosta powiatu
lub marszałek województwa. Proces trwa zazwyczaj od 2 do 12 miesięcy, a główne koszty wiążą
się z koniecznością sporządzenia operatu wodnoprawanego oraz instrukcji gospodarowania
wodą (dokumenty te muszą zostać zatwierdzone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej)
i ich koszty wynoszą około 15 tys. zł (3,5 tys. euro).
Ważną częścią procesu przygotowania do realizacji inwestycji jest nabycie praw do dysponowania
nieruchomościami będącymi własnością Skarbu Państwa (gruntami pokrytymi wodami płynącymi
i najczęściej również budowlą piętrzącą). Decyzję w tej sprawie podejmują instytucje sprawujące
prawa właścicielskie w stosunku do wymienionych nieruchomości oraz odpowiedzialne za ich
utrzymanie. Są to, w zależności od rodzaju cieku, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW)
lub Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych (ZMiUW). W przypadku gdy inwestor
zainteresowany jest wydzierżawieniem jazu piętrzącego czas oczekiwania na ogłoszenie w tej
sprawie przetargu przez organ władający obiektem może trwać rok lub więcej. W przypadku gdy
przetarg nie jest wymagany, procedura zakończona podpisaniem umowy użytkowania gruntów

www.restor-hydro.eu
23

pokrytych wodami lub/i dzierżawy urządzeń wynosi od około 1 do 3 miesięcy. Warto w tym
miejscu zaznaczyć, że w Polsce brakuje przepisów wykonawczych regulujących kwestie
udostępniania inwestorom obiektów piętrzących będących własnością Skarbu Państwa,
a decyzje w tej mierze uzależnione są od warunków lokalnych. Opłaty związane z użytkowaniem
nieruchomości zależą od powierzchni gruntu i planowanej produkcji elektrowni. Ich wysokość
może wynikać z oferty złożonej w przetargu. Na tym etapie należy również nabyć prawa do
gruntów przylegających do rzeki. Zaleca się jednak, aby możliwość zakupu niezbędnych do
realizacji przedsięwzięcia nieruchomości będących w rękach prywatnych zagwarantować już na
wcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego.
Końcowy etap procesu przygotowania inwestycji to uzyskanie pozwolenia na budowę. Konieczne
jest w tym celu złożenie odpowiedniego wniosku do starosty lub wojewody. Procedura
trwa zwykle 2 do 3 miesięcy, a koszt związany z tym etapem, wynikający przede wszystkim z
konieczności przygotowania projektu budowlanego, wynosi około 50 tys. zł (11,9 tys. euro).
Niezależnie od powyższych decyzji konieczne jest uzyskanie od Operatora Systemu
Dystrybucyjnego warunków przyłączenia do sieci, a następnie zawarcie umowy przyłączeniowej.
Opłata za przyłączenie do sieci wynosi 30 tys. zł/MW (7 100 euro/MW). Po wybudowaniu
elektrowni i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu niezbędne jest uzyskanie koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej w OZE wydawanej przez Urząd Regulacji Energetyki (na
wcześniejszym etapie można ubiegać się o promesę koncesji). Jej wydanie jest zwolnione z opłat
dla OZE o mocy instalowanej do 5 MW. Aby możliwa była sprzedaż energii i praw majątkowych
(zielonych certyfikatów) wytwórca powinien zawrzeć: umowę świadczenia usług dystrybucji
(z OSD), umowę sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii
i umowę zakupu energii na potrzeby własne (ze spółką energetyczną), umowę sprzedaży praw
majątkowych (opcjonalnie) oraz umowę z domem maklerskim w zakresie obrotu świadectwami
pochodzenia.
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Tak

Nie

Starosta lub wojewoda

Pozwolenie na budowę
(2 do 3 miesięcy)

1 -3 miesięcy lub rok +

RZGW lub WZMiUW

Przetarg i zawarcie umowy
użytkowania gruntów/gruntów
pokrytych wodami
płynącymi/urządzenia wodnego
(rok lub więcej)

RZGW lub WZMiUW

Procedura
przetargowa
?

Od 1 do 3 miesięcy

Urząd Regulacji Energetyki

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej

Zatwierdzenie operatu
wodnoprawnego i instrukcji
gospodarowania wodą

Wójt gminy albo burmistrz
lub prezydent miasta

Zmiana w planie
zagospodarowania
przestrzennego

Koszty
• Koszty związane z OOŚ różnią się w zależności od
rodzaju inwestycji i zakresu prac. W przypadku gdy karta
informacyjna przedsięwzięcia nie jest wystarczająca i
konieczne jest sporządzenie raportu jego koszt wynosi
około 40 000 zł (~ 9 500 euro).
• Koszty związane z decyzją lokalizacyjną również
znacznie się różnią i mogą wynosić od kilkuset złotych w
przypadku decyzji o warunkach zabudowy do znacznie
wyższych kwot jeśli elektrownia nie została ujęta w
planie zagospodarowania przestrzennego, który trzeba
w takim przypadku uaktualnić.
• Koszty
związane
z
wydaniem
pozwolenia
wodnoprawnego wynoszą co najmniej 15 000 zł (3 500
euro) ze względu na konieczność opracowania operatu
wodnoprawnego i instrukcji gospodarowania wodą.

Od 2 do 12 miesięcy

Starosta lub marszałek

Koncesja na wytwarzanie
energii elektrycznej w OZE

Tak

Nie

Od 2-5 miesięcy do 2 lat

Uzyskanie
decyzji o
warunkach
zabudowy
lub MEW w
planie
zagospodaro
wania ?

Pozwolenie wodnoprawne

Wójt gminy albo burmistrz
lub prezydent miasta

Decyzja lokalizacyjna

Koszty
• Koszty związane z wydaniem pozwolenia na budowę szacuje się na 50 000 zł (11 900 euro). Składa się na nie głównie
przygotowanie projektu budowlanego.
• Opłata za przyłączenie do sieci na rzecz Operatora Systemu Dystrybucyjnego wynosi 30 000 zł/MW (7 100 euro/MW),
natomiast koncesja na wytwarzanie energii jest zwolniona z opłat w przypadku odnawialnych źródeł o mocy do 5 MW.

Budowa MEW

Tak

Nie

Wójt gminy albo burmistrz
lub prezydent miasta

Zawarcie umowy użytkowania
gruntów/gruntów pokrytych
wodami płynącymi/urządzenia
wodnego
(od 1 do 3 miesięcy)

Od 4 do 12 miesięcy

Decyzja
wydana
?

Od 2 do 3 miesięcy

Operator systemu
dystrybucyjnego

Warunki przyłączenia do
sieci i umowa
przyłączeniowa

Inwestor

Nabycie prywatnych
gruntów od właścicieli

Wójt gminy albo burmistrz
lub prezydent miasta

Wniosek o wydanie decyzji
środowiskowej (z kartą
informacyjną
przedsięwzięcia)

Raport oddziaływania
inwestycji na środowisko

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Polsce

1.8. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
w Słowenii
Poniższy opis zawiera wszystkie ważne stadia procesu inwestycyjnego, którego celem jest
wybudowanie MEW w Słowenii. Obejmuje on fazę wstępną, etap planowania, budowy i okres
produkcji energii.
Faza wstępna służy inwestorowi do dokonania oceny wykonalności pomysłu zbudowania
elektrowni wodnej. Jeśli ocena warunków technicznych, administracyjnych, prawnych i
finansowych jest pozytywna, możliwe jest przejście do następnego etapu, w którym należy
uwzględnić następujące kroki:
a. Analiza potencjalnej lokalizacji dokonana przez eksperta. Czas wykonania takiej analizy wynosi
do 2 miesięcy.
b. Podczas wstępnej fazy planowania inwestor dokonuje zakupu tzw. informacji planistycznej
(lokacijska informacija). Informacja ta jest wydawana przez władze gminy i kosztuje około 20
euro.
c. Po uzyskaniu wstępnych danych konieczne jest zebranie bardziej szczegółowych informacji,
takich jak dane hydrologiczne, geologiczne itp. Będą one stanowiły podstawę koncepcji
i wstępnego projektu oraz studium wykonalności. Przygotowanie wymienionych dokumentów
zleca się wyspecjalizowanym firmom, a czas przeznaczony na wykonanie tych prac szacuje się
na około rok.
d. Na koszty etapu planowania mogą wpływać różne czynniki, takie jak np. dostęp do lokalizacji,
okres pomiarów hydrologicznych i inne. Nie powinny one jednak przekraczać 0,5% całkowitych
kosztów inwestycji (TIC). Łączny czas etapu planowania wynosi około roku.
Drugi etap polega na uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i uzgodnień, wymaganych do aplikowania
o pozwolenie wodne. Etap ten obejmuje również uzyskanie samego pozwolenia wodnego (lub
ogólnie prawa do wody). Pozwolenie wodne jest wymagane dla elektrowni wodnych o mocy
zainstalowanej poniżej 10 MW. W tym etapie należy przedsięwziąć następujące kroki:
a. Należy uzyskać wstępne pozwolenia, aby ubiegać się o prawo do wody:
•

Zgoda Organizacji Rybackiej (Ribiška Družina in Ribiška Zveza Slovenije).

•

Zgoda Instytutu Ochrony Przyrody Republiki Słowenii (Zavod RS za Varstvo Narave).

•

Potwierdzenie prawa użytkowania lub prawa własności wszystkich gruntów, na których
zlokalizowana będzie inwestycja.
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•

Pozwolenie wodne (vodno dovoljenje) wydawane przez Agencję ds. Środowiska (Agencija
RS za okolje). Oficjalny termin rozpatrzenia sprawy wynosi 3 miesiące, a opłata jaką należy
uiścić 22.66 euro.

•

Zgoda wodna (vodno soglasje) wydawana przez Agencję ds. Środowiska.

•

Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ (Presoja Vplivov na Okolje), jest wymagana
przez Prawo Ochrony Środowiska w przypadku elektrowni wodnych o mocy instalowanej
większej lub równej 1 MW. Ocena jest wykonywana przez wyspecjalizowane firmy. Czas
jej wykonania wynosi do 3 miesięcy, a koszt to około 2 tys. euro.

•

Zgoda środowiskowa (okoljevarstveno soglasje) jest wydawana przez Ministerstwo
Rolnictwa i Środowiska (Ministrstvo za Kmetijstvo in Okolje) dla elektrowni wodnych,
które wymagają oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja wydawana jest w terminie
trzech miesięcy, a opłata za jej uzyskanie wynosi 22,66 euro.

•

Obliczenie i wyznaczenie przepływu nienaruszalnego lub minimalnego (ekološko
sprejemljivi pretok, QES).

•

Pozwolenie energetyczne (energetsko dovoljenje) należy uzyskać w przypadku elektrowni
o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Konieczne jest jego otrzymanie przed decyzją
lokalizacyjną (lokacijski načrt). Urzędem właściwym w tej sprawie jest Ministerstwo
Infrastruktury i Planowania Przestrzennego (Ministrstvo za Infrastrukturo in Okolje).

b. Koszty związane z opisaną wyżej fazą procesu inwestycyjnego to głównie niewielkie opłaty
administracyjne (z wyjątkiem opracowań eksperckich, takich jak ocena oddziaływania na
środowisko czy obliczenie QES) i nie powinny one przekraczać kilkuset euro. Faza ta nie powinna
trwać dłużej niż rok, jednak okres uzyskania samego pozwolenia wodnego może trwać nawet
do 10 lat.
Trzeci etap obejmuje określenie warunków technicznych oraz uzyskanie uzgodnień i zezwoleń,
które będą niezbędne w kolejnym, czwartym etapie – czyli w fazie budowy. Niezbędne w tym
momencie kroki to:
a. Uzyskanie warunków wykonania projektu (pridobitev projektnih pogojev) i zgody na
przyłączenie do sieci (soglasje za priključitev na omrežje). Wydają je odpowiednie organy:
operator sieci (upravljalec energetskega omrežja) i lokalna jednostka administracyjna (upravna
enota). Decyzje wydawane są w ciągu 3 miesięcy, a koszt ich uzyskania to opłaty w wysokości do
100 euro.
b. Wykonanie głównego projektu (projekt za gradbeno dovoljenje). Działanie to leży w kompetencji
firm eksperckich, zajmuje maksymalnie około 1 roku i kosztuje około 2 procent całkowitego
kosztu inwestycji.
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c. Uzyskanie pozwolenia na budowę (gradbeno dovoljenje). Pozwolenie to jest wydawane przez
lokalną jednostkę administracji w ciągu maksymalnie 45 dni. Koszt uzyskania pozwolenia na
budowę stanowi 0,01% kosztu inwestycji. Dodatkowo konieczne jest poniesienie opłat na rzecz
przedsiębiorstw usług komunalnych (komunalni prispevek). Te ostatnie stanowią dość pokaźny
koszt uzależniony od powierzchni zajmowanego gruntu, wykorzystywanej wody, zużywanej
energii I realizowanych połączeń telefonicznych (około 30 tys. euro).
d. Zgoda na projekt przyłączenia do sieci (soglasje k projektnim rešitvam) jest wydawana przez
operatora sieci. Czas związany z jej wydaniem wynosi od 30 do 60 dni. Decyzja jest wolna od
jakichkolwiek opłat.
e. Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (pogodba o priključitvi na
omrežje). Umowa zawierana jest z operatorem sieci. Czas związany z zawieraniem umowy to
około 30 dni. Krok ten nie wiąże się z żadnymi opłatami.
f. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania ofert na dostawę urządzeń I wybór
kontrahentów. Dokumentacja jest przygotowywana przez firmy eksperckie, a jej koszt wynosi
około 0,1% całkowitego kosztu inwestycji (uzależniony jest od wielkości oraz stopnia złożoności
projektowanej elektrowni). Czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji to około 90 dni.
g. Projekt wykonawczy (Projekt Za Izvedbo del, PZI) wykonywany jest przez profesjonalną firmę,
a jego koszt wynosi do 2% całkowitego kosztu inwestycji (uzależniony jest od wielkości oraz
stopnia złożoności projektowanej elektrowni). Czas niezbędny na przygotowanie dokumentacji
to maksymalnie 120 dni.
h. Plan finansowania inwestycji jest niezbędny w przypadku zamiaru ubiegania się przez
inwestora o kredyt bankowy lub inne źródła finansowania. Plan sporządza ekspert ds. finansów
w ciągu około 30 dni. Cena dokumentu to maksymalnie 3 tysiące euro.
Czwarty etap polega na budowie małej elektrowni wodnej i obejmuje następujące działania:
a. Budowa elektrowni wodnej (gradnja MHE) – wszystkich jej części (elektrycznej, mechanicznej,
hydro-mechanicznej i budowlanej) – może trwać do około 1,5 roku. Prace wykonują dostawcy
urządzeń, firmy budowlane i inżynieryjne. Koszt tego etapu to największy wydatek związany z
realizacją inwestycji, sięgający około 90% kosztu całkowitego.
b. Budowa przyłącza i przyłączenie elektrowni do sieci lokalnego operatora (priključek na
omrežje). Czas potrzebny do zrealizowania tego działania zależy od zakresu prac związanych z
budową linii. Przyłączenie MEW do sieci trwa zwykle do 10 dni. Cena przyłączenia wyznaczana
przez operatora sieci (SODO) wynosi 357,75 euro.
Piąty etap obejmuje wszystkie działania podejmowane w celu zapewnienia bezpiecznej pod
względem technicznym i zgodnej z przepisami pracy małej elektrowni wodnej. Aby zrealizować
ten cel należy podjąć następujące kroki:
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a. Projekt powykonawczy (Projekt Izvedenih Del, PID) jest przygotowywany przez
wyspecjalizowane firmy, a jego koszt wynosi do 0,5% całkowitego kosztu inwestycji (uzależniony
jest od wielkości oraz stopnia złożoności projektowanej elektrowni). Czas niezbędny na
przygotowanie dokumentacji to maksymalnie 60 dni.
b. Sporządzenie umowy sprzedaży i zakupu energii, zazwyczaj przygotowywany przez firmę
dystrybucyjną (pogodba o nakupu in prodaji električne energije). Czas sporządzenia umowy
wynosi zazwyczaj kilka dni, zależy jednak od negocjacji. Ten krok nie wiąże się z ponoszeniem
jakichkolwiek kosztów.
c. Umowa dostępu do sieci (pogodba o dostopu do omrežja) – jej wzór jest dostępny u operatora,
a uzupełnienie danych i podpisanie umowy zajmuje kilka dni i nie wiąże się z żadnymi kosztami.
d. Po kontroli spełnienia warunków przyłączenia do sieci lokalna Jednostka Administracyjna
(Upravna Enota) powołuje inspekcję techniczną (tehnični pregled). Zaproszeni eksperci
i inspektorzy dokonują oględzin elektrowni. Czas tego etapu wynosi od 15 do 60 dni, a koszt
około 1 500 euro.
e. Po zakończeniu kontroli technicznej jednostka jest przyłączana do sieci i może rozpocząć
działanie. Jednak prawo wymaga dodatkowo w tym momencie uzyskania pozwolenia
na użytkowanie (uporabno dovoljenje). Pozwolenie na użytkowanie jest najważniejszym
dokumentem zezwalającym na eksploatację MEW. Organem wydającym ten dokument jest
lokalna Jednostka Administracyjna. Termin załatwienia sprawy wynosi 30 dni, a koszt to 0,5%
całkowitego kosztu inwestycji.
Szósty etap, ostatni w procesie inwestycyjnym odnosi się do uzyskania prawa do eksploatacji w
ramach system wsparcia dla OZE. Gwarantuje to operatorowi pierwszeństwo w dostępie do sieci
i sprzedaż wyprodukowanej energii po cenie zapewniającej 15-letni okres zwrotu z inwestycji.
Etap ten wymaga podjęcia następujących kroków:
a. Uzyskanie deklaracji udzielenia koncesji dla jednostki produkcyjnej (deklaracija za proizvodne
naprave). Dokument wydaje Agencja Energii (Agencija RS za Energijo) w terminie 30 dni i nie
pobiera w związku z tym żadnych opłat.
b. Uzyskanie decyzji o zapewnieniu wsparcia (odločba o dodelitvi podpore). Decyzję wydaje
Agencja Energii (Agencija RS za Energijo) w terminie 30 dni i nie pobiera w związku z tym żadnych
opłat.
c. Podpisanie umowy o zapewnieniu wsparcia (pogodba o zagotavljanju podpore). Umowa zostaje
zawarta z operatorem rynku energii elektrycznej (Borzen) oraz z Centrum Wsparcia (Center za
Podpore). Czas potrzebny do zawarcia umowy wynosi 30 dni. Zawarcie umowy nie wiąże się z
żadnymi opłatami.
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d. Dodatkowym praktycznym aspektem, który należy wziąć pod uwagę jest potrzeba
przeszkolenia pracowników zajmujących się eksploatacją urządzeń. Szkolenia są
przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy, trwają do trzech tygodni, a ich koszt wynosi
około 1 500 euro.
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Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Słowenii

Proces uzyskiwania pozwoleń dla MEW w Słowenii

Pozwolenie energetyczne dla MEW
o mocy powyżej 1 MW

Nabycie prawa własności gruntu

Informacja planistyczna

Projekt wstępny

Pozwolenie energetyczne dla MEW
o mocy powyżej 1 MW

Nabycie prawa własności gruntu

Informacja planistyczna

Legenda

Pozowlenia, koncesje, zgoda
środowiskowa itp.

Inwestor/usługodawca

Projekt wstępny

Uzyskanie warunków wykonania
projektu i zgody na przyłączenie do
Pozowlenia, koncesje,
zgoda
sieci

środowiskowa itp.

Władze lokalne

Legenda
Jednostka administracyjna
Inwestor/usługodawca
Agencja
Energii

Projekt budowlany (PGD), zgody,
decyzja środowiskowa

Uzyskanie warunków wykonania
projektu i zgody na przyłączenie do
sieci
Pozwolenie na budowę
Projekt budowlany (PGD), zgody,
Wypełnienie
warunków związanych
decyzja środowiskowa
z budową

Centrum
wsparcia
OZE (Borzen)
Władze
lokalne
Operator sieci energetycznej

Jednostka administracyjna

Agencja ds. Środowiska

Agencja Energii

Ministerstwo Infrastruktury i Planowania
Centrum wsparcia OZE (Borzen)
Przestrzennego

Operator sieci energetycznej
Pozwolenie na budowę

Agencja
Dokumentacja przetargowa
I wybór ds. Środowiska
dostawców urządzeń

Umowa o przyłączenie do sieci
I zatwierdzenie projektu przyłączenia
do sieci

Ministerstwo Infrastruktury i Planowania
Wypełnienie warunków związanych
Przestrzennego
Projekt wykonawczy(PZI)
z budową

Wykonanie przyłącza

lub

Budowa
MEW
Dokumentacja
przetargowa
I wybór
(PZI)
dostawców urządzeń

Umowa o przyłączenie do sieci
I zatwierdzenie projektu przyłączenia
do sieci
Uzyskanie EKO decyzji z centrum
wsparcia (tymczasowa)
Wykonanie przyłącza

Projekt powykonawczy

lub

Budowa MEW

Kontrola spełnienia
(PZI) warunków
przyłączenia do sieci

Umowa dostępu do sieci

Uzyskanie EKO decyzji z centrum
wsparcia (tymczasowa)

Projekt wykonawczy(PZI)
(PID)

Umowa sprzedaży energii

Umowa sprzedaży energii

Projekt powykonawczy
(PID)

Kontrola techniczna

Próby działania

Umowa dostępu do sieci

Przyłączenie MEW do sieci Kontrola spełnieniaPozwolenia
warunkówna użytkowanie

przyłączenia do sieci
Uzyskanie deklaracji udzielenia
koncesji dla jednostki produkcyjnej
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1.9. Pozwolenia administracyjne dla małych elektrowni wodnych
w Szwecji
Opisane poniżej zasady, przedstawiają proces postępowania w przypadku budowy MEW
w Szwecji. Obejmują procedury pozyskiwania stosownych pozwoleń, niezbędne działania,
terminy i koszty procedur w przypadku realizacji inwestycji MEW. Przedstawiony tu materiał
może stać się punktem wyjścia do procesu planowania, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń
i budowy elektrowni wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą.
Pomiędzy pojawieniem się koncepcji powstania elektrowni, a jej wybudowaniem można
mówić o trzech zasadniczych etapach. Pierwszy z nich związany jest z procesem składania
wniosków przez realizującego inwestycję. Etap ten trwa około 60 tygodni. W tym czasie
wykonuje się wstępną ocenę (förstudie), której przygotowanie trwa około 15 tygodni,
przeprowadza się konsultacje i uzyskuje decyzję (samråd och beslut) co trwa kolejne 20 tygodni,
a w końcu składany jest wniosek, obejmujący również ocenę oddziaływania na środowisko
OOŚ (Ansökan inkl., MKB) – dodatkowe 25 tygodni. Wstępna ocena zawiera ogólną koncepcję
projektu i analizuje możliwość wpływu inwestycji na interes publiczny (np. na obszary Natura
2000). Tym samym zapoczątkowany zostaje proces oceny oddziaływania na środowiskowo oraz
konsultacji społecznych. Ocena oddziaływania na środowisko stanowi zasadniczą część procesu
wnioskowania i łączący wszystkie jego elementy. Koszt związany z samą oceną może wynosić
od 10 tys. do 25 tys. euro.
W drugiej fazie wnioski kierowane są do organu ds. zezwoleń czyli Sądu ds. Nieruchomości
i Środowiska (LEC). Ten proces zajmuje kolejne 40 dni. W tym czasie wnioskodawca wnosi do
Sądu ds. Środowiska opłatę w wysokości od 150 euro do 10 tys. euro za rozpatrzenie wniosku.
Na tym etapie może pojawić się konieczność wniesienia dodatkowych opłat sądowych, których
wysokość mieści się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. euro.
Pierwszym krokiem jest przyjęcie wniosku (ansökan inkommer). Wniosek oraz dodatkowe
informacje są analizowane (komplettering). Następnie LEC wydaje zawiadomienie wraz
z odnośnikami (kungörelse och remiss), w którym rozstrzyga o ewentualnej konieczności
wykonania dodatkowych działań przed wydaniem ostatecznej decyzji. Po wykonaniu zaleceń
LEC organ ten wydaje decyzję (beslut).
Trzecia, ostatnia faza, obejmuje odwołanie do Wyższego Sądu Apelacyjnego ds. Nieruchomości
i Środowiska, co trwa zazwyczaj około 40 dni. Na tym etapie projekt zostaje zaakceptowany
lub odrzucony. Jeśli decyzja Sądu jest odmowna istnieje możliwość złożenia odwołania do sądu
wyższej instancji. Natomiast pozytywna decyzja stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia
na budowę. Wymóg uzyskania pozwolenia na budowę wynika z Ustawy o planowaniu
i budownictwie. Czas oczekiwania na to, ostatnie już zezwolenie, może wynosić do 10 tygodni.
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Kiedy ostatnie stadia związane z uzyskiwaniem pozwoleń zostaną zakończone należy rozpocząć
negocjacje z operatorami sieci. Celem negocjacji jest zagwarantowanie dostępu do sieci kiedy
tylko ukończona zostanie budowa obiektu i elektrownia będzie gotowa do rozpoczęcia produkcji
energii.
Po dziesięciu latach od uzyskania pozwoleń mogą one podlegać weryfikacji przez LEC.
Należy zaznaczyć, że podane wyżej szacunki kosztów i terminów to dane uśrednione z lat
2007-2010. W tym okresie przeciętny czas uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni wodnej
wynosił około 100 tygodni (1,9 roku). W przypadku odwołania od decyzji procedura wydłużała
się o kolejne 40 tygodni, co oznaczało, że łączny czas uzyskania wszystkich decyzji wynosił
2,7 lat.
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Wnioskodawca/inwestor
(60 tygodni)

Konsultacje i decyzja
(20 tygodni)

Wniosek
uwzględniający OOŚ
(25 tygodni)

Koszty
• Koszt rozpatrzenia wniosku przez Sąd ds. Środowiska
ponosi wnioskodawca. Może on wynosić od 150 do 10 000
euro.
• Wnioskodawca zobowiązany jest również często do
ponoszenia innych opłat wymaganych przez sąd (5 000
euro do 50 000 euro) oraz związanych z OOŚ (10 000 euro
do
25 000 euro).
• W latach 2007-2010 przeciętny czas uzyskania pozwolenia
na budowę elektrowni wodnej wynosił około 100 tygodni
(1,9 roku). W przypadku odwołania od decyzji procedura
wydłużała się o kolejne 40 dni, co oznaczało, że łączny czas
uzyskania wszystkich decyzji wynosił 2,7 lat. Należy również
zaznaczyć, że czasu uzyskania pozwoleń dla MEW (od
wniosku do decyzji) wzrósł o 30 tygodni w analizowanych
latach w stosunku do lat poprzednich.
• Czasami, w przypadku budowy nowej elektrowni
wymagane jest pozwolenie na budowę zgodne z Ustawą o
planowaniu i budownictwie (okres uzyskania wynosi
maksymalnie 10 tygodni).
• Negocjacje z operatorem sieci i działania związane z
przyłączeniem do sieci powinny być prowadzone
równolegle do procesu uzyskiwania pozwoleń.
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Środowiska

Nie

Decyzja
pozytywna
?
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Organ ds. zezwoleń/ Sąd ds. Nieruchomości i Środowiska
(40 tygodni)

Przyjęcie wniosku
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2. Plan działań technicznych
dla rewitalizacji siłowni wodnych
2.1. Wprowadzenie
Zagospodarowywanie potencjału hydroenergetycznego poprzez rewitalizację siłowni wodnych
ma tę zaletę, że zdecydowana większość lokalizacji została już zidentyfikowana, a w niektórych
przypadkach częściowo wykonane są prace hydrotechniczne. Ta ostatnia okoliczność zależy
w sposób zasadniczy od stanu technicznego siłowni. Wadą o krytycznym znaczeniu jest fakt,
że stan techniczny zachowanych instalacji jest bardzo zróżnicowany, a w niektórych przypadkach pod uwagę brać należy także sprawy związane z ochroną zabytków. Jeśli chodzi o prace
hydrotechniczne, to chociaż nie zawsze trzeba zaczynać od początku, nie można z góry założyć zmniejszenia ich zakresu, gdyż poza aktualną sytuacją na koszt rekonstrukcji silnie wpływają
takie czynniki, jak zastosowany materiał, dostępność, aspekty estetyczne itp.
Koło wodne jest urządzeniem, które dokonuje przemiany energii hydraulicznej płynącej wody w pracę mechaniczną. Początkowo zapotrzebowanie na energię mechaniczną
było ograniczone do przemiału zboża lub oliwek (okres rzymski), a później dotyczyło także rozdrabniania drewna w papierniach oraz jego cięcia w tartakach. Ponieważ moc niezbędna do napędu młyna zbożowego jest rzędu 3 kW (McGuigan, 1978), prymitywne
i tradycyjne młyny wyposażone były w maszyny o niskich osiągach. Osiągi te zależały od środków
technicznych oraz poziomu sztuki inżynierskiej w okresie ich budowy, zapotrzebowania na moc
oraz wymagań mechanicznych dotyczących ich wykonania, eksploatacji i utrzymania. Według
Elio Lo Cascio i Paolo Malaminy (2006), źródła dokumentacyjne sięgające od późnego średniowiecza do wczesnej fazy czasów współczesnych wskazują, że moc zwykłych młynów wodnych
rzadko przekraczała 3 KM (2,24 kW). Często moc ta była niższa (około 2 KM lub nawet mniej).
Należy zauważyć, że w przypadku stosowania typowych kamieni młyńskich moc 1 KM była
potrzebna do przemiału około 8 kg zboża w ciągu godziny. Dlatego młyny z kołami wodnymi
o mocy 2 do 3 KM były w stanie przemielić na mąkę 160 do 250 kg zboża w ciągu 12 godzin.
We wczesnym okresie rewolucji przemysłowej siłownie wodne dużej mocy budowano z myślą
o napędzie wałów napędowych fabryk, pomp zasilających w wodę i generatorów wytwarzających energię elektryczną. Z uwagi na znaczny wzrost możliwości produkcyjnych, siłownie wodne
z tego najpóźniejszego okresu charakteryzowały się podwyższonymi parametrami eksploatacyjnymi i osiągały moc od 3 do 75 kW (Uniwersytet Southampton, Water wheels). Urządzenia
typowej papierni zbudowanej w roku 1892 były napędzane kołem wodnym o mocy 26 do 33 kW.
Rozwój silników parowych sprawił, że to one zaczęły pokrywać zapotrzebowanie przemysłu na
energię mechaniczną, podczas gdy koła wodne nadal pracowały na potrzeby lokalne. Wyprodukowane około roku 1880 koła wodne typu nasiębiernego charakteryzowały się szerokością 1 do
1,5 m i mocą na wale 6 do 28 KM.
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2.2. Rodzaje kół wodnych
Główną zaletą formułowania ogólnego planu działań technicznych w odniesieniu do wyposażenia mechanicznego, a mianowicie koła wodnego, jest to, że prawie wszystkie koła można zakwalifikować do jednego z dwóch typów związanych z orientacją osi obrotu:
•

koła wodne o osi poziomej

•

koła wodne o osi pionowej

W przypadku kół o osi poziomej, koło obraca się w płaszczyźnie pionowej (rys. 1). Woda doprowadzana jest do koła przez koryto uderzające w łopatki rozmieszczone na jego obwodzie. Zależnie od lokalizacji wlotu wody w stosunku do osi koła, wśród kół o osi poziomej wyróżnia się trzy
główne typy: koło nasiębierne, podsiębierne i śródsiębierne (rys. 1a, 1b, 1c). Główną cechą koła
nasiębiernego i śródsiębiernego jest ruch głównie pod działaniem siły ciężkości wody.
a)

b)

c)

Rysunek 1a, 1b, 1c: Schematy konfiguracji kół wodnych: a) nasiębierne, b) podsiębierne i c) śródsiębierne

Działanie kół o osi pionowej polega na przemianie energii kinetycznej wody na energię mechaniczną ruchu obrotowego koła. Woda w postaci strugi kierowana jest na łopatki lub komórki
koła (wirnika), a po uderzeniu w nie zmniejsza swój pęd i/lub rzędną położenia, generując w ten
sposób siłę obwodową i moment napędowy względem osi koła. Działanie tego rodzaju koła
wodnego przypomina działanie turbiny akcyjnej, a w szczególności turbiny znanej, jako Turgo
(rys. 1d).
Po roku 1850, gdy zapotrzebowanie na energię i moc dramatycznie wzrosło, do wyzyskania
energii hydraulicznej zaczęto stosować nowoczesne maszyny wirnikowe, zwane później turbinami. Dziś w użyciu są najczęściej turbiny typu Francisa (opracowane w połowie XIX wieku),
turbiny Peltona (opracowane w latach 80-tych XIX wieku) oraz turbiny o przepływie osiowym,
a zwłaszcza turbiny Kaplana (opracowane w drugiej dekadzie XX wieku). Turbiny tych typów
mogą pracować z wielkimi mocami (powyżej 600 MW) i z tego powodu stopniowo odstąpiono
od stosowania kół wodnych. Równolegle do dużych obiektów hydroenergetycznych buduje się
też i małe elektrownie wodne (MEW). Zależnie od kraju i systemu prawnego przez obiekt MEW
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rozumie się elektrownie wodną o mocy zainstalowanej mniejszej niż 10 do 15 MW4. Od strony
technicznej różnice między małymi i wielkimi elektrowniami wodnymi polegają głównie na stosowaniu standaryzowanego wyposażenia elektromechanicznego w elektrowniach małych (turbiny, generatory itd.) i na sposobie pracy (duża część MEW to obiekty bez możliwości retencji
wody przed piętrzeniem). Dla elektrowni charakteryzowanych, jako małe (moc poniżej 10 do
15 MW) opracowano standaryzowane turbiny wodne typu Francisa i Peltona, turbiny rurowe
typu S (od strony napływu i odpływu), straflo, gruszkowe, o przepływie poprzecznym (Banki-Michella), Turgo i niektóre inne. Od zupełnie niedawna (około roku 2005 i później) stosuje się
także śruby Archimedesa w trybie odwróconym, w charakterze silników wodnych (przy mocach
do 500 kW) napędzających generatory do wytwarzania energii elektrycznej z wody na ciekach
naturalnych (rzekach) lub do odzysku energii w obiektach przemysłowych.

Rysunek 1d: Schemat zespołu młyńskiego wyposażonego w koło wodne o osi pionowej

Koła wodne wykonuje się obecnie bardzo rzadko, gdyż potrzeby przetwarzania energii hydraulicznej z mocą od 1 kW do ponad 600 MW zaspokajają turbiny wodne odpowiedniego typu
i rozmiarów. Do głównych zalet turbin wodnych w porównaniu z kołami wodnymi należą:
wysoka szybkość obrotowa, niewielkie rozmiary, wysoka sprawność w szerokim zakresie
parametrów ruchowych i niski koszt.
Przy renowacji młynów wodnych pod uwagę wziąć należy dwa przypadki:
•

Należy zachować tradycyjny wygląd młyna wodnego, lecz pozyskiwana energia będzie
przetwarzana w energię elektryczną, gdyż nie może już zostać użyta do napędu kamieni
młyńskich. W tym przypadku oryginalne koło wodne, najprawdopodobniej nie nadające
się do dalszej eksploatacji, trzeba wymienić na podobne nowe koło - specjalnie zaprojektowane, lecz wykonane ze współczesnych materiałów.

4 Jest to granica techniczna stosowana w normach ISO. Z punktu widzenia polskiego prawa granica ta wynosi 5 MW.
Są jednak kraje gdzie granicą tą są 2 MW oraz takie, gdzie przez MEW rozumie się elektrownie wodne o mocy poniżej 50 MW (przyp. tłum.).
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•

Brakuje zainteresowania lub zobowiązania do utrzymania tradycyjnego wyglądu młyna
wodnego. W tym przypadku zachowuje się i naprawia tylko infrastrukturę (układ doprowadzenia wody, kanał otwarty, budynek, itp.), natomiast zagospodarowanie potencjału
hydroenergetycznego osiąga się tylko przy użyciu małych lub bardzo małych nowoczesnych hydrozespołów dostosowanych do dostępnego spadu hydraulicznego i natężenia
przepływu - takich, jak hydrozespoły ze śrubą Archimedesa, turbinami Turgo i turbinami
o przepływie poprzecznym

Poniżej nie rozpatruje się możliwości zastąpienia młyna wodnego przez małą elektrownię
wodną bez zachowania jakiegokolwiek istotnego elementu tradycyjnej instalacji, gdyż działania
takiego nie można uznać za renowację. Wykorzystanie takich lokalizacji musi zostać przeprowadzone zgodnie z procedurami wymiarowania i projektowania mikroelektrowni oraz małych
elektrowni wodnych.

2.3. Podstawy mechaniki płynów
2.3.1. Wprowadzenie do zagadnień transportu wody
Woda jest doprowadzana do koła wodnego lub turbiny wodnej kanałem otwartym (lub korytem) i/lub rurociągiem - w przypadku elektrowni wodnych zwanym rurociągiem derywacyjnym.
W obu przypadkach transportowi wody towarzyszą straty hydrauliczne.
a. Przepływ przez kanały otwarte
Woda wpływa do kanału otwartego pod działaniem siły ciężkości. W przypadku jednorodnego
dopływu ustalonego do kanału o przekroju jednorodnym działająca na wodę siła grawitacyjna
jest zrównoważona siłami tarcia działającymi na powierzchniach zwilżanych. Zgodnie z tą zasadą
średnia prędkość przepływu w kanale otwartym o pochyleniu I wyraża sie wzorem Manninga
c=

1
2/3
RH I 1 / 2 ,
n

gdzie symbolem n oznaczono współczynnik Manninga, charakteryzujący chropowatość powierzchni zwilżanych; RH oznacza promień hydrauliczny zwilżanego przekroju kanału, zdefiniowany ilorazem RH = A/P, gdzie A jest polem przekroju strugi, a P jest obwodem zwilżonym. W
Wzory zapisane jako równania MS Office 2007
najprostszym i najczęściej spotykanym przypadku przekroju prostokątnego (rys. 2) promień hydrauliczny wynosi
1
.

RH=
2

3

B

h

Rysunek 2: Kanał o przekroju prostokątnym
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Kanał otwarty musi być tak zaprojektowany, by jego praca miała charakter optymalny przy maksymalnym przepływie dla danego pochylenia. W przypadku kanału o przekroju prostokątnym
warunki optymalne uzyskuje się, gdy głębokość strugi wynosi h = B/2.
W niniejszej tabeli podano wartość współczynnika Manninga n dla niektórych typowych materiałów
stosowanych przy budowie sztucznych kanałów otwartych
Rodzaj kanału

Współczynnik Manninga n

Kanał wykopany w ziemi: żwir

0,022

Kanał wykopany w ziemi: zarośnięty

0,030

Kanał betonowy, dobrze wygładzony

0,012

Kanał betonowy, niewygładzony

0,014

Kanał z drewna struganego

0,012

Kanał o powierzchniach z z blachy falistej

0,022

Natężenie przepływu wynosi zatem
Q =c⋅ A=

1
1  A
2/3
A ⋅ RH ⋅ I 1 / 2 = A ⋅  
n
n P

2/3

⋅ I 1/ 2 .

W większości przypadków pochylenie wynosi I=0,001 - 0,002.
Dla zapobieżenia osadzaniu się zawieszonego w cieczy materiału średnia prędkość przepływu
powinna być wyższa niż 0,3 do 0,5 m/s. Nagromadzenie się osadu mogłoby zablokować przepływ przez kanał.
Przykład. Stosując wzór Manninga do otwartego kanału wykonanego ze struganego drewna
(współczynnik Manninga n=0,012), o przekroju prostokątnym, szerokości
B = 0,67 m, głębokości strugi h = 0,74 m oraz pochylenie I = 0,001, uzyskuje się:
1
1
RH=(0,67·0,74)/(0,67+2·0,74)=0,233 m i c = RH 2 / 3 I 1/ 2 =
0,2332 / 30,0011/ 2 = 1,0 m/s .
n
0,012
Odpowiadające tym warunkom natężenie przepływu wynosi
Q=c·A=1,0·(0,67·0,74)=0,5 m3/s=500 l/s.
b. Przepływ przez rury
Woda wpływa do rury zależnie od różnicy ciśnień, jaka ustali się między jej krawędziami. Wśród
strat tarcia, odpowiedzialnych za straty energii, wyróżnia się straty liniowe i miejscowe. Straty
liniowe wynikają z tarcia między przepływającą cieczą, a powierzchniami rury, natomiast straty
miejscowe są głównie stratami energii kinetycznej wynikającymi z gwałtownego miejscowego
przyspieszenia, a następnie opóźnienia przepływu. Straty liniowe są wyrażane zwykle wzorem
Darcy’go-Weissbacha:
L c2 ,
δ hL = λ ⋅ ⋅
d 2g

gdzie δh oznacza wyrażone w m H2O straty na długości L [m] rury o średnicy wewnętrznej d [m], c [m/s] jest średnią prędkością wody wpływającej do rury, a λ jest współczynnikiem tarcia zależnym od liczby Reynoldsa Re oraz względnej chropowatości powierzchni zdefiniowanej jako εs = ε/d, gdzie ε [mm] jest współczynnikiem chropowatości powierzchni rury. Symbolem g oznaczono przyspieszenie ziemskie. Przyjęto g ≈ 9,81 m/s.
W bardziej praktycznych zastosowaniach dobiera się średnicę wewnętrzną w taki sposób, by
średnia prędkość cieczy mieściła się w przedziale 1 do 4 m/s (przy dużych przepływach).
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2
Wartość współczynnika tarcia λ można obliczyć stosując równanie Colebrooka-White’a:
ε 
1
 2,51
= −2 ⋅ log 
+ s .
e ⋅ λ 3,71 
λ
R
Chropowatość powierzchni rury można oszacować w zależności od użytego materiału i jego sta3
nu. W przypadku nowych rur stalowych można przyjąć ε = 0,1 do 0,2 mm; dla rur ze struganego
drewna: ε = 0,1 do 0,2 mm; a dla rur betonowych ε = 0,2 do 0,8 mm.
W przypadku w pełni rozwiniętego przepływu burzliwego - na przykład, gdy liczba Reynoldsa
jest większa niż 5·105 (co odpowiada
4 prawie wszystkim przypadkom spotykanym w praktyce)
- współczynnik tarcia zależy od chropowatości względnej εs = ε/d. Orientacyjne wartości współczynnika tarcia przedstawiono w poniższej tabeli:
εs=ε/d

0,0001

λ

0,0120

0,0004

5
0,0160

0,0020

0,010

0,0200

0,040

0,0232

0,038

0,0482

0,065

Straty miejscowe wyrażone w m cH2O
wynoszą
δhs = ζ·c2/2g, gdzie ζ jest współczynnikiem strat
 1,0
m/s
miejscowych zależnym od konfiguracji układu przepływowego. W przypadku kolana o kącie 90o
6
wynosi on ζ = 0,20 do 0,50, natomiast
w przypadku zaworu (lub zastawki) sięga on od 0,05 w
stanie całkowitego otwarcia do nieskończoności w stanie całkowitego zamknięcia.
Przykład. W przypadku rurociągu wykonanego z rur stalowych o średnicy wewnętrznej
d = 0,50 m = 500 mm, przez który przepływa woda z natężeniem Q = 1,400 m3/h =
Równanie (1) zapisany jako obiekt rozszerzony metaplik
0,389 m3/s odpowiednia średnia prędkość przepływu wynosi: c = Q/(πD2/4) = 1,985 m/s. Przyjmując, że chropowatość wewnętrzna wynosi ε = 0,2 mm otrzymuje się chropowatość względną εs =
ൌ ൌ
ʹ
ε/d = 0,2/500 = 0,0004. W przypadku𝐻𝐻w pełni burzliwego
przepływu współczynnik tarcia wynosi
λ = 0,016 (patrz tabela wyżej). W związku z tym strata spadu w rurociągu o długości L = 20 m
wyniesie
Równanie (1) zapisane w formacie gif
L c2
20 1,9852
= 0,016 ⋅
⋅
= 0,128 [m H 2 O]
d 2g
0,5 2 ⋅ 9,81

δ hL = λ⋅ ⋅

.

Liniowe straty hydrauliczne można wyrazić bezwymiarowo, odnosząc je do jednostki długości rurociągu. W powyższym
przykładzie
one δhL3/L = 0,128/20 =
Równanie (2)
zapisane w wynoszą
Microsoft Equation
= 0,0064 [m H2O/m]. Jeśli na końcu rurociągu zainstalowano zasuwę, to mamy do czynienia ze
 
 2,51 2/(2·9,81)
stratą dodatkową równą δhs = ζ·c21/2g =20,05·1,985
 log 
 s  . = 0,010 [m H2O]. Straty całkowite
71 [m H O].
 Re   =3,0,138
w rurociągu wynoszą zatem δh = δhL+δhs = 0,128+0,01
2

2.3.2 Zasady przetwarzania energii hydraulicznej
Energia hydrauliczna wody wynika z grawitacji. Jej wartość jednostkowa wyraża się iloczynem (gH), gdzie g jest przyspieszeniem ziemskim (g ≈ 9.81 m/s2), a H jest spadem użytecznym.
Zazwyczaj można uznać, że spad ten stanowi różnicę poziomów wody pomniejszoną
o straty hydrauliczne. W przypadku kół wodnych o osi pionowej i turbin akcyjnych różnicę
poziomów wody górnej i dolnej trzeba zastąpić różnicą poziomu wody górnej i dyszy (dysz)
lub osi wału (turbiny Peltona o osi poziomej).
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Zasadę przetwarzania energii hydraulicznej wody zilustrowano rysunkiem 3. Woda przepływająca z natężeniem przepływu Q dostarczana jest do turbiny wodnej kanałem wlotowym i rurociągiem derywacyjnym. Ponieważ różnica poziomów h jest ustalona dla określonej lokalizacji,
to sprawą interesującą jest dobór możliwie dużej średnicy rurociągu derywacyjnego - tak, by
zminimalizować straty spadu δh.

Rysunek 3: Zasada przetwarzania energii hydraulicznej wody
przy użyciu koła wodnego o osi pionowej lub turbiny wodnej akcyjnej

Przykład. W przypadku rurociągu rozpatrywanego w poprzednim akapicie dla lokalizacji z różnicą poziomów wody h = 8 m, spad użyteczny wynosi H = h - δh = 8 - 0,138 =
= 7,862 [m]. Straty hydrauliczne w rozważanym przykładzie (rys.3) wynoszą 1,7 % spadu.
Wielkość (gH) przedstawia sobą energię przypadającą na jednostkę masy płynącej (wyrażoną
w J/kg w układzie SI). Woda górna jest miejscem, w którym woda jest kierowana poza swój
naturalny bieg w łożysku rzeki, a woda dolna jest miejscem, gdzie powraca ona do biegu naturalnego. Jeśli oznaczyć przez Q [m3/s] objętościowe natężenie przepływu, a przez ρ [kg/m3]
gęstość wody, to masowe natężenie przepływu wynosi (ρQ), skąd wynika, że moc hydrauliczna
strumienia wody pod spadem H wynosi
Nh = (ρQ) (gH) = ρgHQ(1).
Jeśli przyjąć, że g = 9,81 m/s2 a gęstość wody ρ = 1000 kg/m3, to powyższy związek można zapisać
w postaci Nh [kW] = 9,81·H Q, gdzie Q wyraża się w m3/s, zaś H w m).
Przemianie energii hydraulicznej na pracę mechaniczną towarzyszą rozliczne straty, a mianowicie: straty hydrauliczne (wynikające z tarcia wody o powierzchnie stałe5), straty objetościowe
(związane z ilością wody, której energia nie jest przetwarzana z uwagi na jej przedostawanie sie
przez szczeliny poza koło wodne) i straty mechaniczne (straty w elementach konstrukcyjnych
wynikające m.in. z tarcia w łożyskach wirującego wału).

5 W rzeczywistości przyczyny strat hydraulicznych są bardziej złożone (przy. tłum.).
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Biorąc pod uwagę straty energii, sprawność całkowitą η definiuje się, jako stosunek mocy
mechanicznej N do mocy hydraulicznej Nh:
η = Ν/Νh →N = Nhη(2).
Moc mechaniczna N odpowiada momentowi M wywieranemu na wał wirujący z prędkością kątową
ω [rad/s] N = M ω(3),
a prędkość kątowa ω [rad/s] związana jest z szybkością obrotową n [obr/min] równaniem
ω [rad/s] = 2πn/60(4).
Moment na wale napędza urządzenia wykonujące prace użyteczną (w przypadku młyna wodnego - kamienie młyńskie). Jeśli prędkość kątowa ωΜ kamieni młyńskich (a ogólnie urządzeń napędzanych) różni się od prędkości kątowej koła, to w układzie transmisji napędu trzeba wprowadzić element zwiększający obroty – taki, jak przekładnia z pasami lub łańcuchami napędowymi,
a najczęściej przekładnia zębata. Jeśli przez ηΜ oznaczyć sprawność układu przenoszenia napędu (zwykle ηΜ = 0,90 lub więcej), to moment MM napędzający kamienie młyńskie można wyliczyć
z równania:
MM ωM = MωηΜ(5).
Jak wynika z praktyki młynów zbożowych, najlepszy przemiał uzyskuje się przy prędkości obwodowej kamienia młyńskiego w zakresie
uM = 7 do 8,5 m/s(6)
Biorąc pod uwagę, że ze względów technicznych i praktycznych średnica kamieni młyńskich powinna wynosić od około 1 do 3 m (w młynach greckich stosowano kamienie młyńskie o średnicach między 0,65, a 2 m), odpowiednia prędkość kątowa kamieni młyńskich wynosiła
ωΜ = 7,75 do 23,85 rad/s (nM = 74 do 227 obr/min)(7).
Ponieważ szybkość obrotowa kamienia młyńskiego nM zależy od średnicy kamienia, a szybkość
obrotowa n koła wodnego zależy od typu koła i dostępnego spadu H, układ przenoszenia napędu (przekładnia) musi zapewnić przełożenie
λ=nM/n(8)
oraz na tyle pewną konstrukcję, by przenieść moment M na wale koła wodnego.
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Rysunek 4: Uproszczony widok koła wodnego o osi poziomej wraz z układem transmisji napędu

Na rysunku 4 pokazano schematycznie układ przenoszenia napędu poziomego koła wodnego.
Ponieważ górny kamień młyński obraca sie wokół osi pionowej, układ przenoszenia napędu składa się z pary kół drewnianych w konfiguracji pionowej. Dzięki temu oś wału napędowego zostaje
obrócona o 90o, a szybkość obrotowa kamienia młyńskiego uzyskuje pożądaną wartość.

2.4. Opis i własności techniczne kół wodnych
2.4.1. Koła o osi poziomej
a. Koło wodne nasiębierne
Koło nasiębierne jest tradycyjnym i najbardziej sprawnym kołem wodnym, nadającym sie do eksploatacji na małych potokach o niskim natężeni przepływu, gdzie dostępna jest jednak różnica poziomów przekraczająca 2 metry. Woda dostarczana jest korytem do łopatek na kole i jest
stopniowo zbierana w komórkach utworzonych przez ściany boczne koła i łopatki. Ciężar wody
obraca koło i w miarę, jak komórki opróżniają sie wskutek tego obrotu, woda wypływa stopniowo do cieku po stronie odpływu. Ciężar wody pomnożony przez mierzoną w kierunku poziomym
odległość od osi obrotu pozwala wyznaczyć moment napędowy koła i moc mechaniczną. Dopływ wody do koła reguluje się poruszaną ręcznie zasuwą. Samo koło powinno znajdować się
nad powierzchnią wody dolnej. Sprawność całkowita koła nasiębiernego mieści się w zakresie
60 do 80%.
Prędkość obwodowa koła wynosi u=ωD/2, gdzie ω=2πn/60 jest kątową prędkością obrotową.
Prędkość wody wpływającej do komórek równa jest prędkości c1 wynikającej z grawitacyjnego
wypływu spod zasuwy. Dla najlepszego wypełnienia komórek wodą, a zatem i optymalnej pracy
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3
koła, jego prędkość obwodowa u powinna3być zbliżona do prędkości c1. Jest to zasada wyznaczania szybkości obrotowej koła nasiębiernego, którą można oszacować także ze związku em4
pirycznego
n= 4 [obr/min],
gdzie D jest wyrażona w metrach średnicą
5 koła (rys. 5).

H1

c•  1,0
m/s
spad:
H = 3 do 10 metrów.
5
6• prędkość wody w korycie:
cc 1,0
1,0m/s.
m/s

c1

•
ω

prędkość
wody na wylocie spod zasu6
wy: c1 ≈ 2-3 m/s, co odpowiada
H1 = 0,3-0,6 m.

H

Równanie (1) zapisany jako obiekt rozszerzony metaplik

D

•

(0,25-0,5)D

350 mm

•

natężenie przepływu Q = 75-150 l/s
na metr szerokości koryta.

ൌ ൌ
𝐻𝐻 Równanie

(1) zapisany jako obiekt rozszerzony metaplik

 ʹ0,35 m większa
szerokość koła
niż szerokość koryta.

ൌ(1) zapisane
ൌ
𝐻𝐻
Rysunek 5: Schemat wymiarowy
zespołu
nasiębiernego
wodnego
Równanie
formacie
gif
 ʹ w koła

Z mechaniki płynów wynika, że średnia prędkość c1 na wypływie spod zasuwy zbliżona jest do
Równanie
(1) zapisane
w formacie
, gdzie H1 oznacza spad przed (rys.
5). Natężenie
napływu
na koło gif
wodne równe jest
c1≈
zatem prędkości cieczy c1 pomnożonej przez pole prostokątnego przekroju strugi pod zasuwą.
b. Koło wodne podsiębierne

Równanie (2) zapisane w Microsoft Equation 3

Koło podsiębierne jest kołem o osi poziomej,
podobnym
 nasiębiernego, obracającym się
1
 2,51do koła
Równanie
2  log  (2) zapisane
 s  .w Microsoft Equation 3
71 6). W porównaniu do koła napod działaniem wody uderzającej w łopatki
 po stronie
 3,(rys.
 Re dolnej
siębiernego, koło podsiębierne wymaga mniej nakładów hydrotechnicznych przy instalacji (gdyż
 .
1
 2,51
 2 dlatego
log 
 s lecz
woda jest doprowadzana do dolnej części koła). Jest
tańsze,
 jego sprawność całkowi
 Re   3,71
ta jest niższa i waha się w granicach od 60 do 70%. Natężenie przepływu, a zatem i moc, reguluje się
zasuwą umieszczona bezpośrednio przed kołem. Zasuwa sprawia, że prędkość wody uderzającej
w łopatki wzrasta – znaczna część energii hydraulicznej zostaje przetworzona w energię kinetyczną.
Szybkość obrotową koła podsiębiernego można oszacować ze związku n = 9c/D [obr/min], gdzie
c [m/s] oznacza prędkość wody wpływającej do koryta, a D [m] jest średnicą koła.
• spad: H = 0,5 do 3 metrów
• prędkość wody w korycie: c ≈ 1,0 m/s
• natężenie przepływu Q
na metr szerokości koryta

=

300-900

l/s

• szybkość obrotowa 2-12 obr/min

Rysunek 6: Schemat wymiarowy zespołu podsiębiernego koła wodnego

www.restor-hydro.eu
45

Wariant koła podsiębiernego stanowi tak zwane koło potokowe, w przypadku którego dno koryta jest (prawie) poziome (Rys. 7). Łopatki koła są popychane prze przepływającą wodę, która
zmniejsza swoją prędkość. Wymiar promieniowy łopatki jest większy niż głębokość wody w korycie. Energia mechaniczna koła potokowego pochodzi z energii kinetycznej wody. Koła tego
rodzaju są mniej sprawne niż typowe koło podsiębierne.

Rysunek 7: Schemat wymiarowy zespołu podsiębiernego koła wodnego potokowego

Moc pobierana z przepływającej strugi cieczy równa jest różnicy strumieni energii kinetycznej
przed i za kołem. Wynosi ona
Nh = ρQ(c12-c22)/2,
gdzie ρ oznacza gęstość, a Q – natężenie przepływu wody przez koło. Moc mechaniczna na wale
wynosi N=Nhη, gdzie η oznacza sprawność całkowitą, której wartość maksymalna zbliżona jest
do ηmax = 30%.
Koło potokowe pracuje optymalnie, gdy prędkość odpływu c2 do koryta wynosi 0,5c1, gdzie c1
oznacza średnią prędkość napływu. Optymalna szybkość obrotowa koła odpowiada prędkości
obwodowej u=ωD/2u równej 0,67 prędkości napływu wody c1.
W przypadku koryta z głębokością wody na dopływie równą 1 m i prędkością c1 = 1,.5 m/s uzyskać
można moc mechaniczną równą 0,40 kW na metr szerokości koła.
c. Koło wodne śródsiębierne
Bardziej sprawną wersją koła podsiębiernego jest koło śródsiębierne zasilane wodą nieco poniżej jego osi (rys. 8). Koryto prowadzące wodę jest zakrzywione zgodnie z krzywizną koła, tworząc w ten sposób szczelinę promieniową o szerokości 12 do 25 mm i minimalizując przecieki.
Tak ukształtowane koryto buduje się z betonu, cegły tynkowanej, blach stalowych lub nawet
drewna. Należy zwrócić uwagę, by odseparować z wody unoszone ciała stałe, które mogłyby
uszkodzić łopatki koła.
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• spad: H = 0,5 do 3 metrów
• prędkość wody w korycie: 1,0 m/s
• natężenie przepływu Q = 300-900 l/s
na metr szerokości koryta

Wzory zapisane jako równania MS Office 2007

• szybkość obrotowa 2-12 obr/min

1

Rysunek 8: Schemat wymiarowy zespołu śródsiębiernego koła wodnego

Koła śródsiębierne są mniej sprawne
niż koła nasiębierne, ale bardziej sprawne od kół podsię2
biernych. Łopatki koła śródsiębiernego mają profil wyokrąglony, podobnie jak większość kół nasiębiernych, a nie prostych płetw, jak to ma miejsce w przypadku większości kół podsiębiernych.
Szybkość obrotową koła śródsiębiernego można oszacować stosując zależność obowiązującą
3
dla kół nasiębiernych.
d. Przykłady wymiarowania kół wodnych nasiębiernych
Kanał otwarty rozważany w przykładzie z podrozdziału 2.3.1.a. charakteryzuje się szerokością B
= 0,67 m, grubością warstwy wody
4 h = 0,74 m, średnią prędkością i natężeniem przepływu równymi odpowiednio c = 1 m/s i Q = 0,5 m3/s = 500 l/s. Biorąc pod uwagę, że średni spad użyteczny
przed zasuwą wynosi H1 = h/2 = 0,335 m (rys. 2), prędkość wody za zasuwą (podrozdział 2.4.1.a.)
= 2,5 m/s.
zbliżona jest do c1 ≈
5
Jeśli dostępny spad H wynosi H = 3 m, to średnica koła nasiębiernego powinna być zbliżona do D = H = 3,0 m. Promieniowy
c  1,0 m/s rozmiar komórek wynosi około 0,30 D = 0,9 m.
Uwzględniając zapas 0,35 m, można przyjąć, że szerokość koła wynosi B’ = B+0,35 =
6 wynosi
= 1,0 [m]. Szybkość obrotowa koła
n=

= =12,1 [obr/min].

Zakładając sprawność całkowitą η = 0,7, po zastosowaniu zależności (1), (2) i (3) oblicza się
Równanie (1) zapisany jako obiekt rozszerzony metaplik
następującą moc mechaniczną i odpowiadający jej moment:
•
•

moc mechaniczna wyjściowa
ൌ= 10,0
ൌ kW i
𝐻𝐻 N
ʹ
odpowiadający jej moment na wale koła M = 8 128,7 Nm = 828,6 kGm.

Równanie (1) zapisane w formacie gif
2.4.2. Koła wodne o osi pionowej
a. Opis kół wodnych o osi pionowej

Koła wodne o osi pionowej pracują jak turbiny akcyjne, a pod względem kształtu i sposobu działania przypominająRównanie
współczesne
turbiny
wodne Equation
znane 3pod nazwą Tur(2) zapisane
w Microsoft
go. W szczególności woda doprowadzana jest do koła rurą cylindryczną lub stożko 2,51 z której

wą. Na końcu rury formuje się 1dyszę
 2  stożkową,
log 
 s  . woda wypływa w postaci strugi

 Re   3,71
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o dużej prędkości (rys. 9). W ten sposób energia wody wynikająca ze spadu H przetwarzana jest
w energię kinetyczną. Struga kierowana w kierunku obwodu koła wodnego pod kątem pochylenia zbliżonym do α = 20ο. Gdy struga uderza w czarki, jej kierunek się zmienia, a na czarki oddziałuje siła w kierunku obwodowym. Ta siła powoduje pojawienie się momentu na wale - energia
hydrauliczna ulega w ten sposób przemianie w energię mechaniczną.
W przypadku kół o osi pionowej spad, który jest równoważny energii przypadającej na jednostkę
masy lub objętości, wynosi zwykle 6 do 8 m, chociaż spotyka się też wartości od 4 do 12 m. Średnica kół wodnych mieści się zwykle w przedziale 1 to 1,5 m natomiast średnica dyszy waha się w
granicach 5 do 10 cm.
W przypadku prawidłowo zaprojektowanej czarki sprawność koła o osi pionowej może wynosić
nawet 0,80, zaś krzywa sprawności w funkcji natężenia przepływu jest bardzo płaska.

Rysunek 9: Schemat zespołu koła wodnego o osi pionowej (akcyjnego)

Charakterystyki eksploatacyjne większości kół wodnych o osi pionowej mieszczą się
w następującym zakresie: natężenie przepływu od 100 do 200 m3/h, spad od 6 do 8 m
i moc mechaniczna od 1,5 to 3,0 kW. Szybkość obrotowa wirnika wynosi zwykle 50 do
150 obr/min.
b. Własności eksploatacyjne kół wodnych o osi pionowej
Jeśli średnicę strugi oznaczyć przez d (wartość zbliżona do średnicy dyszy), a przez c - średnią
prędkość wody w strudze, to natężenie wody wynosi Q=cA(13), gdzie A=π·d2/d jest polem przekroju strugi. Średnia prędkość strugi wynika z przemiany energii jednostkowej wynikającej ze spadu
H w energię kinetyczną, skąd
c=φ

(14)

gdzie φ≈0,97 jest współczynnikiem przepływu przez dyszę.
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Z teorii wynika, że optymalna prędkość obwodowa koła równa jest połowie prędkości strugi u =
ωD/2 = 0,50c(15).
c. Przykład charakterystyki eksploatacyjnej koła wodnego o osi pionowej
•

Spad H wynosi H = 6 m, średnica dyszy d = 6 cm, a kąt pochylenia strugi: α = 20ο.

•

Z powyższych danych wynikają następujące parametry ruchowe:
o średnia prędkość wody w strudze: c = 10,524 m/s.
o natężenie przepływu wody: Q = 0,0297 m3/s = 29,7 l/s = 107,12 m3/h .
o prędkość obwodowa koła: u=4,94 m/s.

•

W przypadku koła o średnicy D = 1,20 m uzyskuje się stąd szybkość obrotową:
n = 78,62 obr/min

•

Zakładając sprawność całkowitą η=0,80, z zależności (1), (2) i (3) oblicza się następującą
moc mechaniczną i odpowiadający jej moment:
o wyjściowa moc mechaniczna: N = 1,4 kW.
o moment działający na wale: M = 170,04 Nm = 17,33 kGm.

2.5. Ogólne własności techniczne kół wodnych
Na rysunku 10 pokazano zakres pracy różnych kół wodnych w układzie współrzędnych przepływ-spad. Wykres ten może być użyteczny przy doborze odpowiedniego typu koła wodnego
dla zadanego spadu i przepływu znamionowego. Na tym samym wykresie pokazano także zakres pracy turbin o przepływie poprzecznym (Banki-Michella), turbin VLH (Very Low Head) oraz
silnika wodnego z śrubą Archimedesa. Turbina Banki-Michella jest turbiną akcyjną stosowaną w
małych elektrowniach wodnych. Wytwarza się je z przeznaczeniem do pracy z mocą od kilku kW
do 1 MW.
Silnik wodny Archimedesa to praktycznie klasyczna pompa ze śrubą Archimedesa pracująca w ruchu odwróconym - jak turbina. W załączniku 2.10. przedstawiono bardziej szczegółowy opis silnika wodnego Archimedesa, jak również turbiny wodnej o przepływie poprzecznym (Banki-Michella). Zakres pracy turbiny wodnej o przepływie poprzecznym
i VLH (z wirnikiem o przepływie osiowym) oraz śruby Archimedesa przedstawiono na wspólnym
wykresie z tradycyjnymi kołami wodnymi, gdyż - naszym zdaniem - zastępują one najlepiej tradycyjne koła wodne, o ile jest to tylko dopuszczalne i zgodne z celem renowacji młyna wodnego.
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Rysunek 10: Diagram doboru tradycyjnych kół wodnych oraz turbin Banki-Michella, turbin VLH oraz śrub Archimedesa

Na rysunku 11 zestawiono krzywe sprawności kół wodnych w funkcji natężenia przepływu z
odpowiednimi krzywymi dla współczesnych turbin wodnych (Francisa, Banki-Michella i turbin
o przepływie osiowym), (Schnitzer V. i Gross W., 1993). Widać, że krzywe sprawności wykazują
płaski przebieg w szerokim zakresie obciążeń. Jednakże w ogólności sprawność współczesnych
turbin wodnych jest wyższa. Nasiębierne koło wodne jest bardziej sprawne w porównaniu z innymi kołami wodnymi o osi poziomej (śródsiębiernymi i podsiębiernymi).
Zgodnie z powyższym opisem średnica koła jest proporcjonalna do dostępnego spadu H, natomiast szerokość - do dostępnego natężenia przepływu.
Główną wadą kół wodnych jest ich niska szybkość obrotowa prowadząca do ciężkiej i wielkogabarytowej konstrukcji, mocnej na tyle, by przejąć ciężar zarówno samego koła, jak i zawartej
w nim wody oraz generowanego momentu napędowego. Z drugiej strony utrzymanie zdolności
ruchowej i naprawa są proste i łatwe. W dodatku, koła wodne nie są narażone na niepożądane
oddziaływanie kawitacji, czy unoszonych w wodzie zanieczyszczeń i rumowiska.
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Rysunek 11: Sprawność kół wodnych w zależności od obciążenia.
Porównanie z współczesnymi turbinami wodnymi (turbiny o przepływie poprzecznym, Francisa i osiowe)

Szybkość obrotowa kół wodnych o osi poziomej sięga od 6 obr/min dla dużych kół do
20 obr/min kół małych. W przypadku kół wodnych o osi pionowej (akcyjnych) szybkość obrotowa jest wyższa i mieści się zwykle w zakresie 60-100 obr/min. Ten zakres szybkości obrotowych
jest dobrze dostosowany do napędu kamieni młyńskich, gdyż w przypadku kół o osi pionowej
nie ma potrzeby zwiększania obrotów. Poza tym, w przypadku kół o osi poziomej niezbędny
współczynnik multiplikacji (4 do 6) uzyskuje się przy użyciu przekładni drewnianej z drewnianymi
zębami. Niemniej obroty kół wodnych nie są odpowiednie, jeśli sprząc je z generatorem, którego
szybkość obrotowa jest zwykle rzędu 1500 obr/min (generatory o niższych obrotach synchronicznych są droższe). Dlatego stosować trzeba układ multiplikacji szybkości obrotowej w postaci
przekładni zębatej, pasów transmisyjnych typu V lub nawet łańcuchów napędowych.
Z uwagi na wytrzymałość konstrukcji zaleca się by stosunek szerokości h B do średnicy koła wodnego D nie przekraczał 0,625 (B ≤ 0,625D). Górną spotykaną granicą jest B = 2D.
Jeśli wartość ta ma być przekroczona, to standardowe belki i inne elementy konstrukcyjne należy przewymiarować pod względem wytrzymałości - tak, by przeniosły one ciężar
i działające siły. W przypadku dużych natężeń przepływu prowadzących dużych szerokości B
koła, sztywność konstrukcji można poprawić wstawiając pierścienie wzmacniające wzdłuż jego
szerokości.
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2.6. Projekt koncepcyjny siłowni młynów wodnych
Jak opisano wcześniej, działanie siłowni wodnych polega na konwersji energii wody płynącej
swobodnym strumieniem na prace mechaniczną. Dlatego strumień wody – częściowo lub całkowicie – kieruje się do koła wodnego układem doprowadzenia wody.
Wyróżnić można dwie konfiguracje układów doprowadzenia wody: wyprowadzenie strumienia
wody z jego naturalnego łożyska i kierowanie wód strumienia, częściowo lub całkowicie do kanału otwartego, gdzie prędkość wody jest wysoka. Jak pokazano na rysunku 12, ta druga konfiguracja jest odpowiednia dla koła potokowego (podsiębiernego) (rys. 7). Naturalny strumień
wody jest kierowany murem separującym do kanału otwartego, a następnie na koło wodne.
Przed kołem wodnym znajduje się zasuwa wlotowa, którą zatrzymuje się przepływ wody, gdy
młyn nie pracuje. Bezpośrednio przy kole wodnym postawiono budynek, w którym znajduje się
młyn z kamieniami młyńskimi itp.

Rysunek 12: Układ doprowadzenia wody dla koła wodnego potokowego

Derywacyjny układ doprowadzenia wody pokazano schematycznie na rysunku 13. Konfiguracja
ta nadaje się dla wszystkich innych rodzajów kół wodnych o osi poziomej. Spad H, tzn. różnica
poziomów wody z1 i z2 przed i za kołem wodnym powstaje wskutek piętrzenia na jazie zbudowanym w naturalnym biegu rzeki. Kanałem otwartym rozpoczynającym się bezpośrednio przed
jazem można doprowadzić wodę z przepływu naturalnego do koła wodnego, a następnie na
poziom dolny w dalszym biegu rzeki. Długość kanału zależy od topografii terenu; kanał może być
bardzo krótki, jak w przypadku pokazanym na rysunku 12 (spad H powstaje wyłącznie w wyniku
piętrzenia na jazie) lub rozciągać się na długości rzędu kilkuset metrów. W tym ostatnim przypadku spad H wynika zarówno z piętrzenia na jazie, jak i z naturalnego pochylenia łożyska cieku.
Na wlocie kanału znajduje się zasuwa wlotowa, służąca regulacji napływu wody na koło wodne.
Gdy jest ona zamknięta, przepływ w ogóle nie jest kierowany do koła wodnego. Woda z cieku naturalnego przelewa się przez jaz i płynie pierwotnym łożyskiem. Gdy zasuwa jest otwarta woda
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z cieku naturalnego może częściowo lub całkowicie przepływać na poziom dolny przez kanał
derywacyjny i odpływowy. Na końcu kanału derywacyjnego znajduje się sito lub krata ochronna niezbędne w przypadku prawie wszystkich kół wodnych. Urządzenie to pozwala zatrzymać
obiekty, które mogłyby uszkodzić koło wodne. Bezpośrednio przed kołem wodnym znajduje sie
zasuwa, którą reguluje się dopływ wody do koła wodnego, a tym samym i uzyskiwaną moc mechaniczną. Po przejściu przez koło wodne woda wpływa do naturalnego łożyska cieku poprzez
kanał odpływowy.

Rysunek 13: Układy doprowadzenia i odprowadzenia wody w przypadku kół o osi poziomej

Na rysunku 14 pokazano typowy schemat układu doprowadzenia wody do zastosowania w przypadku młyna z kołem wodnym o osi pionowej. Schemat ten opisuje sytuację w przypadku stosunkowo dużych wartości spadu. Woda doprowadzana jest do dyszy kanałem otwartym, a następnie rurociągiem derywacyjnym. Na wlocie rurociągu zainstalowano kraty ochronne. Koło
wodne o osi pionowej jest umieszczone pod podłogą budynku. Wał pionowy napędza kamienie
młyńskie bezpośrednio, bez potrzeby zmiany (zwiększenia) szybkości obrotowej przy użyciu
przekładni zębatej. W tradycyjnych kołach wodnych o osi pionowej wypływ wody z dyszy na
wirnik jest regulowany ręcznie przy użycie drewnianej deski przysłaniającej dyszę na jej końcu.
W regionach o przerywanym dopływie wody bieżącej, gdy obecność i zanik potoków stanowi
zwykłą cechę klimatu (jak to ma miejsce w Grecji), przed wlotem rurociągu derywacyjnego buduje się zbiornik wodny (z kamieni i zaprawy cementowej) o pojemności odpowiedniej, by zapewnić ciągłą pracę młyna przez kilka godzin dziennie. W przypadku korzystnej topografii terenu
formuje się staw budując zaporę z przelewem zamiast zwykłego zbiornika wodnego. Sytuację
taką, w przypadku zastosowania koła nasiębiernego, pokazano na rysunku 15.
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Rysunek 14: Układy prowadzenia wody w przypadku koła wodnego o osi pionowej

Rysunek 15: Układy prowadzenia wody w przypadku koła wodnego o osi poziomej
z widocznym zbiornikiem wody górnej utworzonym przez zaporę
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2.7. Działania techniczne dla reaktywacji kół wodnych
do wytwarzania energii elektrycznej
2.7.1. Wprowadzenie
Dawne młyny wodne projektowano tak, by pokryć dokładnie potrzeby energetyczne zależnie
od stojących do dyspozycji środków i stanu techniki. Jak wskazano wcześniej, wyjściowa moc
mechaniczna starych kół wodnych była ograniczona do około 2 do 5 kW w przypadku młynów
zbożowych i wynosiła 30 do 40 kW w przypadku papierni. Reaktywację siłowni w dawnej lokalizacji trzeba planować i wykonać bez poważnej interwencji zmierzającej do podniesienia mocy
wyjściowej, co mogłoby spowodować poważne negatywne reakcje społeczne. Należy zachować
tradycyjny wygląd budynku i jego otoczenia.
Mimo ograniczonej mocy, do reaktywacji i renowacji tradycyjnych kół wodnych dla celów wytwarzania energii elektrycznej należy podchodzić, jak do działania, które powinno przynieść pewien przychód ze sprzedaży energii elektrycznej. Przychód ten powinien pokryć przynajmniej
koszty eksploatacji i utrzymania. Biorąc pod uwagę, że wyposażenie elektromechaniczne (tzn.
koło wodne, generator, rozdzielnia itp.) charakteryzuje się dużą niezawodnością i trwałością,
rewitalizacja dawnej lokalizacji młyńskiej - połączona z wytwarzaniem energii elektrycznej zapewniającej przychód niezbędny dla pokrycia kosztów utrzymania - może okazać się działaniem
ekonomicznie uzasadnionym i cieszącym się dużą akceptacją z punktu widzenia środowiskowego i społecznego.
Interwencja techniczna zmierzająca do reaktywacji dawnego koła wodnego powinna koncentrować się na następujących sprawach:
•

Elementy układu doprowadzenia wody i urządzenia do regulacji przepływu;

•

Rozpoznanie stanu technicznego budynku, a zwłaszcza części, w której przewiduje się instalację wyposażenia elektromechanicznego (przestrzeń, obciążenia itp.);

•

Dobór wyposażenia elektromechanicznego (renowacja lub wymiana koła wodnego, przekładni zębatej, generator, deski rozdzielczej, układu sterowania itp.) oraz sformułowanie
specyfikacji technicznych.

2.7.2. Remont układu doprowadzenia wody
Zgodnie z opisem układów doprowadzenia wody siłowni z kołami wodnymi, naprawy, konserwacji, a nawet wymiany wymagać mogą następujące elementy:
•

Kanał wlotowy i odpływowy. Należy usunąć nagromadzone obiekty i dokonać przeglądu
oraz naprawy powierzchni kanału (wykonanej z kamieni i cementu).

•

Zasuwa wlotowa musi być przedmiotem przeglądu i prawdopodobnie wymiany na nową
zasuwę z napędem ręcznym lub elektrycznym. Widok zasuwy w kanale otwartym przedstawiono na rysunku 16. Zasuwa jest wyposażona w ręczne koło napędowe (rys. 16a) lub
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– dodatkowo - w silnik elektryczny z łańcuchem napędowym do automatycznej obsługi
zdalnej (rys. 16b).
•

Należy dokonać przeglądu, konserwacji lub wymiany kraty ochronnej lub sita.

Rysunek 16a, 16b: Zamknięcia płaskie na kanale otwartym a) z kołem do obsługi ręcznej
b) z kołem ręcznym i silnikiem elektrycznym oraz wyposażeniem do regulacji zdalnej i automatycznej

2.7.3. Remont lub wymiana koła wodnego
Koła wodne i inne elementy młynów wodnych były początkowo budowane z drewna, zgodnie z istniejącym stanem techniki i zależnie od dostępnych materiałów i innych środków w okresie i w regionie, w których prowadzono budowę. Z drewna wykonywano nawet wał i łożyska. Później, około
końca XVIII-go wieku, koła wodne i inne elementy konstrukcyjne zaczęto wytwarzać z żeliwa, blach
lub profili, chociaż nadal używano też konstrukcji drewnianych. Całe to podstawowe wyposażenie
może nie nadawać się do naprawy i wymagać wymiany po latach nieużywania oraz ekspozycji na
wilgoć i inne sprzyjające korozji warunki atmosferyczne – zarówno, gdy wykonane je z drewna, jak
i z blach lub prętów metalowych.
W młynach wyposażonych w koła wodne o osi poziomej koło umiejscowione jest poza
budynkiem i dominuje, z uwagi na znaczne rozmiary w ogólnym widoku lokalizacji. Jeśli koło całkowicie nie nadaje się do naprawy i konserwacji, to trzeba je wymieć na podobne koło, tego samego rodzaju i o tych samych wymiarach zewnętrznych, lecz zbudowane
z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów i elementów takich, jak wał i jego łożyska. Jeśli
wewnątrz budynku istnieją jeszcze dawne urządzenia - wał, koła pasowe, kamienie młyńskie - to
nie można ich już używać do wytwarzania energii elektrycznej, lecz można je odnowić i eksponować.
W młynach wodnych z kołem wodnym o osi pionowej, jakie przeważają w Grecji, pierwsze koło
zbudowano z drewna. Później zaczęto stosować blachy metalowe. Na rysunku 17 pokazano
przegląd kół o osi pionowej różnej konstrukcji, wykonanych z drewna lub blach metalowych.
Wszystkie koła mają podobny wygląd zewnętrzny. Wynikiem ich ewolucji jest wirnik turbiny Turgo pokazanej w ramce na rysunku 17. Dlatego podczas reaktywacji młyna wodnego do produkcji
energii elektrycznej, koło wodne należy zastąpić równoważnym wirnikiem typu Turgo. Należy
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zauważyć, że koło o osi pionowej jest usytuowane poniżej posadzki budynku, nie jest widoczne
i ma umiarkowane rozmiary. Zatem wymiana oryginalnego koła na wirnik typu Turgo współczesnej konstrukcji nie zmieni charakteru i wyglądu lokalizacji.

Rysunek 17: Różne rodzaje kół wodnych o osi pionowej. Koło w ramce jest podobne
do współczesnego wirnika turbiny Turgo (wg B. Moog, 1994)

2.7.4. Instalacja wyposażenia elektromechanicznego
a. Mechaniczne przeniesienie mocy
Wytwarzanie energii elektrycznej wymaga sprzęgnięcia wału koła z przekładnią. Wał wyjściowy
przekładni sprzęga się z generatorem. Ponieważ moc znamionowa koła jest niewielka (w przedziale 2 do 5 kW dla kół do przemiału zboża i 30 do 40 kW dla kół w papierniach), współczesne
wyposażenie elektromechaniczne posiada małe gabaryty i łatwo może zostać zamaskowane.
Dzięki temu współczesne urządzenia elektromechaniczne nie będą widoczne, a widok ogólny
siłowni pozostanie niezmieniony.
Multiplikator szybkości obrotowej jest urządzeniem ciężkim i kosztownym, a z uwagi na wysokie
przełożenie i znaczny moment na wale koła wodnego (wał wejściowy) wymaga właściwej obsługi. Jak wskazują przykłady podane w podrozdziałach 2.4.1. i 2.4.2., szybkość obrotowa koła
o osi poziomej jest rzędu 12 obr/min, a szybkość obrotowa koła o osi pionowej – rzędu 80 obr/
min. Dlatego przy tej samej mocy wyjściowej moment na wale koła (wał wejściowy) jest około
6,7 (≈80/12) razy większy w przypadku koła z osią poziomą niż w przypadku koła z osią pionową.
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Biorąc pod uwagę, że moc mechaniczna zostanie przetworzona na moc elektryczną w generatorze pracującym zwykle z szybkością obrotową około 1500 obr/min (wariant najłatwiej dostępny
na rynku) przełożenie przekładni powinno wynosić około 125:1 dla kół z osią poziomą i 19:1 dla
kół z osią pionową.
Moc mechaniczną (moment na wirującym wale) z jednoczesnym zwiększeniem szybkości obrotowej można uzyskać przy użyciu kół zębatych, pasowych lub łańcuchowych.

Rysunek 18a: Przenoszenie napędu mechanicznego za pomocą kół pasowych lub łańcuchowych

Rysunek 18b: Wprowadzenie kół pasowych i generatora do zespołu koła wodnego o osi poziomej
z zachowaniem zdolności ruchowej młyna
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W przeszłości koła zębate z drewnianymi zębami stosowane były standardowo na pierwszym
stopniu przenoszenia napędu. Wyposażenie to - nawet, jeśli niekiedy wciąż zachowuje zdolność
ruchową - nie może być wykorzystywane do generacji energii elektrycznej, gdyż szybkość obrotowa kamieni młyńskich była znacznie niższa niż generatora. Dlatego to stare wyposażenie
trzeba zamienić albo układem z kołami pasowymi lub łańcuchowymi, jak to pokazano schematycznie na rysunku 18, albo przekładnią zębatą, jak to pokazano na rysunku 19. W przypadku
przedstawionym na rysunku 18 przełożenie zwiększające osiągane przy użyciu kół pasowych
wynosi około 8:1, co nie wystarcza do sprzęgnięcia generatora bezpośrednio z drugim kołem
pasowym. Trzeba zatem wprowadzić przekładnię zębatą z przełożeniem około 15 (biorąc pod
uwagę, że przełożenie całkowite wynosi 125:1).
Na rysunku 18b pokazano sposób instalacji generatora i przeniesienia momentu za pomocą pary
kół z pasami płaskimi w przypadku młyna wyposażonego w koło wodne o osi poziomej. Pierwsze koło pasowe dzielone jest na dwie części celem nałożenia go na wał koła wodnego bez dodatkowej interwencji w oryginalny układ. Celem uzyskania pożądanego zwiększenia szybkości
obrotowej generator jest sprzęgnięty z drugim kołem za pomocą sprzęgła i przekładni zębatej.
W tej konfiguracji energia mechaniczna koła wodnego może zostać wykorzystana albo do przemiału (w tym przypadku pas jest usuwany lub generator po prostu nie jest podłączony do sieci)
albo do generacji energii elektrycznej (w tym przypadku górny kamień młyński jest uniesiony
nad kamień dolny, by zapewnić jego swobodne obroty).

Rysunek 19: Przeniesienie napędu za pomocą przekładni równoległej
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Rysunek 20: Przeniesienie napędu za pomocą przekładni planetarnej

Należy zwrócić uwagę na bardzo małe rozmiary generatora w porównaniu z kołem wodnym lub kołem pasowym. Pokazany na rysunku 19 wał koła wodnego jest sprzęgnięty
z typową przekładnią zębatą równoległą, natomiast wał napędzany - bezpośrednio z generatorem. Na rysunku 20 wał koła wodnego sprzęgnięty jest z przekładnią planetarną, która jest
bardziej odpowiednia, gdy potrzebne są wysokie przełożenia. Z uwagi na wysokie przełożenie
i duży moment na wale napędzającym, przekładania nadająca sie do tego rodzaju zastosowania
nie jest urządzeniem zupełnie standardowym. Główna różnica między przekładnią równoległą
i planetarną polega na tym, że ta ostania jest mniejsza (a przez to i tańsza), ale ma też niższą
sprawność niż równoważna przekładnia równoległa.
Na rysunku 21 pokazano 130-letnią siłownię wodną w Wielkiej Brytanii po przeprowadzonym retroficie. Siłownia został zmodernizowana i poddana renowacji celem wytwarzania energii elektrycznej (http://www.powerpal.co.uk/pposhotpwr.html). Zainstalowano przekładnię zębatą
równoległą i generator asynchroniczny (indukcyjny). Mamy tu do czynienia z kołem nasiębiernym o średnicy 6 m. Z rysunku widać znaczne gabaryty przekładni zębatej (ciężar 350 kG) w porównaniu z gabarytami generatora (ciężar 100 kG).

Rysunek 21: Fotografia nasiębiernego koła wodnego o średnicy 6 m po renowacji celem wytwarzania energii elektrycznej
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Na rysunku 22 pokazano sposób instalacji generatora i przeniesienia momentu przez parę kół
pasowych z pasem płaskim w przypadku młyna wyposażonego w koło wodne o osi pionowej
(typu Turgo). Pierwsze z kół pasowych jest dzielone na dwie części, aby można było nałożyć je na
wał koła wodnego bez dalszej interwencji w istniejący układ napędowy. Celem osiągnięcia pożądanej multiplikacji szybkości obrotowej generator sprzęgnięty jest z kołem napędzanym za pomocą sprzęgła i - ewentualnie - przekładni zębatej. W tej konfiguracji energia mechaniczna koła
wodnego może zostać wykorzystana albo do przemiału (w tym przypadku pas jest usuwany lub
generator po prostu nie jest podłączony do sieci) albo do generacji energii elektrycznej (w tym
przypadku górny kamień młyński jest uniesiony nad kamień dolny, by zapewnić jego swobodne
obroty). Generator jest osadzony na posadzce młyna, a jedyną potrzebną modyfikacją jest otwór
w posadzce młyna przeznaczony na wał koła pasowego napędzanego. Można zastosować oryginalne koło wodne młyna lub wymienić je na współczesne celem poprawy osiągów. Elementy
pokazane na rysunku 22 narysowano w skali biorąc pod uwagę typowe rozmiary kół wodnych
o osi pionowej.

Rysunek 22: Wprowadzenie kół pasowych i generatora do zespołu koła wodnego o osi pionowej
z zachowaniem zdolności ruchowej młyna
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b. Wyposażenie do wytwarzania energii elektrycznej
Energia mechaniczna przekazywana z wału napędzanego (moment na wale) ulega konwersji na energię elektryczną i jest przekazywana do sieci elektroenergetycznej. Konwersja energii mechanicznej w elektryczną dokonuje się w generatorze, natomiast
do zasilania tą energią sieci niezbędna jest skrzynka rozdzielcza. W przypadku małej
mocy znamionowej (rzędu 2 do 30-40 kW) wymiary generatora o szybkości obrotowej
1500 obr/min (generator czterobiegunowy) są niewielkie i jest to standardowe, stosunkowo niedrogie urządzenie. Jeśli generowaną mocą elektryczną zasila się istniejącą sieć, to najbardziej
odpowiedni jest generator asynchroniczny (indukcyjny). W przeciwnym razie trzeba zapewnić
generator synchroniczny. Generator asynchroniczny jest tańszy i prostszy w obsłudze, lecz charakteryzuje sie niższą sprawnością niż generator synchroniczny.
Skrzynka rozdzielcza zawiera bezpieczniki, przełączniki, urządzenia pomiarowe i zabezpieczające itp., które stanowią standardowe i niedrogie elementy. Całkowity rozmiar skrzynki rozdzielczej jest bardzo niewielki (typowo: 0,8×0,60×0,30 [m×m×m]), a sama skrzynka może być łatwo
zamocowana na ścianie bocznej.

2.8. Plan działań technicznych dla reaktywacji kół wodnych
celem napędu urządzeń prądotwórczych
Odtworzenie młyna wodnego z przystosowaniem wyposażenia mechanicznego do napędu urządzeń prądotwórczych powinno zachować ogólny wygląd siłowni, łącznie z budynkiem i układem
doprowadzenia wody (kanał wodny i sztolnia), oraz nie powinno spowodować żadnych niepożądanych oddziaływań środowiskowych. W tym kontekście wymieniono poniżej konieczne wymagania i kroki w ramach planu działań technicznych:
a. Przegląd lokalizacji
•

Wybór lokalizacji w oparciu o globalną ocenę potencjału hydraulicznego, zapotrzebowanie na energię, i ewentualne inne plany jej wykorzystania (np. dla celów turystycznych).

•

Identyfikacja lokalizacji i praw własnościowych. Konieczne może okazać się porozumienie z lokalną społecznością w sprawie leasingu lub odpowiednich udziałów.

•

Zbadanie potencjalnych ograniczeń związanych z akceptowalnością ekologiczną lub konfliktami z istniejącymi lub potencjalnymi użytkownikami wody (prawa pierwszeństwa).

•

Wykonanie wstępnego rozpoznania topograficznego celem określenia warunków dostępu do lokalizacji i zidentyfikowania istniejących dróg kołowych.

b. Studium hydrologiczne
•

Opracowanie studium hydrologicznego celem dokładnego określenia dostępności niezbędnego do pracy przepływu wody. Na podstawie tych danych można ocenić liczbę godzin pracy i produkcję energii elektrycznej w ciągu roku. Studium hydrologiczne należy
opracować po zebraniu istniejących danych, zastosowaniu metod przewidywania lub wy-
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konaniu prostych pomiarów przepływu.
c. Ekonomiczne studium wykonalności
•

Ocena produkcji energii elektrycznej i jej wykorzystania, a także kosztów wytwarzania i
taryf w trakcie eksploatacji obiektu.

•

Ocena kosztów i czasu budowy obiektu oraz kosztów eksploatacji i utrzymania.

•

Opracowanie jednej lub kilku inżynierskich opcji projektowych (np. typ, rozmiar lub liczba
wirników) i ocena związanych z nimi kosztów oraz produkcji energii elektrycznej.

•

Ocean innych kosztów i możliwych przychodów z projektu
(np. wykorzystanie turystyczne).

d. Pozwolenia i planowanie
•

Zależnie od obowiązującego w każdym kraju system prawnego należy uzyskać niezbędne
pozwolenia na prace elektrowni i jej przyłączenie do sieci.

•

Należy opracować szczegółowy harmonogram prac poczynając na projektowaniu inżynierskim, a skończywszy na rozruchu

e. Projekt inżynierski i budowa

6

•

Zakończenie prac hydrotechnicznych (jeśli trzeba: jaz, ujęcie wody, osadnik, przelewy,
kanały, pomieszczenia siłowni, dostęp do lokalizacji itp.).

•

Naprawa i modernizacja układu doprowadzenia wody składającego się z kanału wodnego i sztolni pionowej (w przypadku młynów z kołem o osi pionowej) poprzez instalację
nowych i efektywnych separatorów zanieczyszczeń, napędzanych elektrycznie zasuw i
zaworów do regulacji przepływu wody.

•

Wymiana końcówki dyszy na końcu sztolni derywacyjnej na współczesną dyszę z zaworem do regulacji natężenia przepływu.

•

Wymiana lub naprawa koła (wirnika) na nowy wirnik o nowoczesnej konstrukcji i podwyższonej sprawności. W przypadku turbin o osi pionowej nowe wirniki powinny być standaryzowane, gdyż parametry eksploatacyjne są podobne we wszystkich przypadkach.

•

Instalacja przekładni multiplikującej obroty wirnika (w przybliżeniu 10 razy) celem umożliwienia napędu generatora. Można stosować przekładnie standardowe6.

•

Dobór i instalacja generatora. W przypadku, gdy wytwarzana energia elektryczną zasila
istniejącą sieć elektroenergetyczną, można stosować generator asynchroniczny. Rozwiązania te umożliwiają stosowanie uproszczonej regulacji elektrowni – jest to opcja tańsza,
lecz musi jej towarzyszyć korekta współczynnika mocy.

•

Dobór i instalacja skrzyń rozdzielczych i układu sterowania elektrownią.

•

Podłączenie do sieci.

Ze względów wytrzymałościowych przekładnia musi być dostosowana do ciągłej pracy multiplikatorowej.
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•

Przygotowanie programu szkoleniowego dla obsługi elektrowni

f. Rozruch i ruch próbny
•

Ruch próbny hydrozespołu przez określony okres z wykorzystaniem układu nadzoru oraz
przeprowadzenie procedur szkoleniowych z zakresu eksploatacji i utrzymania elektrowni.
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2.10. Plan działań technicznych dla rewitalizacji młynów - dodatek
We współczesnych zastosowaniach energia hydrauliczna ulega przemianie w energię mechaniczną (moment na wale), a następnie w elektryczną. Energia w tej ostatniej postaci nadaje się
szczególnie dobrze do przesyłu i konsumpcji. Dalsza analiza i opis dotyczą przypadku, gdy energia elektryczna wytwarzana w małych elektrowniach wodnych zasila istniejącą sztywną sieć
elektryczną, jak to zazwyczaj ma dzisiaj miejsce.
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W kolejnych podrozdziałach przedstawiono krótki opis elementów elektromechanicznych, które są niezbędna dla przemiany energii hydraulicznej w elektryczną (podrozdziały 2.10.1. i 2.10.2.).
Rodzaj i gabaryty przedstawionych elementów są odpowiednie dla renowacji dawnych młynów
z przystosowaniem ich siłowni do wytwarzania energii elektrycznej.
W podrozdziałach 2.10.3 i 2.10.4 opisano również dwa rodzaje silników wodnych – silnik
z śrubą Archimedesa i turbinę o przepływie poprzecznym (Banki-Michella).

2.10.1. Generatory i rozdzielnice elektryczne
a. Wprowadzenie
Zazwyczaj energia elektryczna jest przesyłana w postaci trójfazowego prądu przemiennego.
Przepływ prądu przemiennego charakteryzują następujące parametry: napięcie w przewodzie
U [V], natężenie prądu I [A] oraz częstotliwość f [Hz]. Po sprzęgnięciu turbiny z generatorem hydrozespół pracuje z szybkością obrotową, przy której moment (napędowy) na wale turbiny równoważony jest momentem (hamującym) wynikającym z pracy generatora i proporcjonalnym do
mocy dostarczanej do sieci. W przypadkach nadzwyczajnych, gdy generator nie obciąża zespołu
wirującego momentem hamującym w związku z awarią elektryczną (np. wskutek zwarcia), szybkość obrotowa szybko do wartości rozbiegowej. W przypadku wszystkich turbin, a nawet kół
wodnych, obroty rozbiegowe są około 1,8 do 2 razy wyższe niż obroty znamionowe. Ruch zespołu wirującego w warunkach rozbiegu jest stanem niebezpiecznym z uwagi na naprężenia w masach wirujących wywołane wzrostem sił odśrodkowych (proporcjonalnie do kwadratu szybkości
obrotowej). Ryzyko związane ze zwyżką szybkości obrotowej polega na tym, że siła odśrodkowa może spowodować oderwanie uzwojeń od wirnika. W elektrowniach wodnych stosuje się
powszechnie generatory szczególnie wzmacniane (hydrogeneratory), w których uzwojenia są
specjalnie mocowane na wirniku. Dobrą praktyką jest również stosowanie czujnika zwyżki obrotów, który powoduje zatrzymanie dopływu wody tak szybko, jak to możliwe celem uniknięcia
pełnego rozbiegu lub ograniczenia czasu trwania tej niebezpiecznej sytuacji. Jak wynika z powyższego, dostępny normalnie w handlu generator może nie być w stanie wytrzymać zwyżki
obrotów w warunkach rozbiegu.
Synchroniczna szybkość obrotowa nS [obr/min] wirnika generatora związana jest z częstotliwością f [Hz] prądu przemiennego związkiem nS = 60 f/p, gdzie p[-] oznacza liczbę par biegunów.
W Europie kontynentalnej częstotliwość f jest ustalona na poziomie 50 Hz. Ponieważ liczba par
biegunów p jest liczbą całkowitą, przy częstotliwości f = 50 Hz możliwe są przedstawione w poniższej tabeli synchroniczne szybkości obrotowe.
p [-]
liczba par biegunów
1

nS [obr/min]
synchroniczna szybkość obrotowa
3 000

2

1 500

3

1 000

4

750

www.restor-hydro.eu
66

Moc mechaniczna NM na wale generatora równa jest momentowi M przemnożonemu przez
prędkość kątową ω [rad/s] = 2πn/60, N = Mω. Dlatego przy stałej mocy mechanicznej Ν, moment
Μ, a zatem i rozmiar oraz koszt generatora, rosną w miarę spadku szybkości obrotowej.
Generatory dokonują konwersji energii mechanicznej w energię elektryczną, dostępną w postaci trójfazowego prądu przemiennego. Zależnie od charakterystyk i sieci, wytwórca energii
elektrycznej może dokonać wyboru między generatorem synchronicznym, a asynchronicznym.
Generatory synchroniczne są stosowane w przypadku wydzielonych sieci elektrycznych lub tam,
gdzie hydrozespół ma znaczący wpływ na sieć. W niektórych przypadkach szczególnych można
wówczas użyć również generatorów asynchronicznych. W przypadku dużych sieci można stosować oba rodzaje generatorów.
Stosowanie generatora na prąd stały (DC) można zakładać tylko w przypadku bardzo małych
mocy znamionowych (rzędu 1 kW) lub dla takich zastosowań, jak ładowanie akumulatorów.
W zależności od potrzeb, należy rozważyć zastosowanie do zespołu wirującego układu hamowania (pneumatycznego lub olejowego)
b. Generatory synchroniczne
Generatory te charakteryzują się trójfazowym uzwojeniem prądu przemiennego twornika (zwykle na stojanie) oraz stałoprądowym uzwojeniem wzbudzenia (zwykle na wirniku). Gdy wirnik
wiruje z synchroniczną szybkością obrotową, przepływ prądu stałego tworzy na statorze pole
magnetyczne wirujące z tą samą szybkością, co wywołuje prąd przemienny o częstotliwości znamionowej f. Strumień pola generowany jest prądem If w uzwojeniach wzbudzenia, sterowanym
regulatorem napięcia, który w ten sposób reguluje napięcie wyjściowe na zaciskach maszyny.
Generator synchroniczny uruchamia się w stanie niewzbudzonym. Turbina wodna rozpędza go
od zerowej do znamionowej szybkości obrotowej. Wzbudzenie włącza się przy szybkości obrotowej równej około 95 % wartości znamionowej, zaś napięcie U doprowadza się do wartości
znamionowej (wartość podczas pracy bez obciążenia) dopasowując prąd regulacyjny If w uzwojeniach wzbudzenia. Maszynę synchronizuje się (napięcie generatora i sieci wykazują zgodność
fazy i amplitudy) sterując obrotami i kątem fazowym poprzez regulację łopatkami kierownicy
turbiny (otwarciem zaworu dyszy w przypadku turbiny akcyjnej lub zasuwy w przypadku koła
wodnego o osi poziomej) oraz posługując się automatycznym regulatorem napięcia celem precyzyjnego dopasowania. Gdy już generator jest podłączony do sieci, napięcie sieci narzuca poziom odniesienia dla dalszej pracy regulatora.
Współczynnik mocy czynnej cosφ, w którym φ oznacza kąt między wektorem napięcia i prądu,
można regulować prądem If. Praca generatora asynchronicznego na sieć wydzieloną oraz regulację napięcia i obrotów (tzn. częstotliwości) w bardzo wąskich granicach prowadzi się albo poprzez precyzyjne sterowanie łopatkami kierownicy albo poprzez obciążenia balastowe. W tych
warunkach pracy turbozespół (turbina wodna i generator) jest wyposażony w koła zamachowe
o dostatecznej bezwładności mas wirujących, by absorbować fluktuacje obciążenia i kompensować czas reakcji kierownicy.
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Prąd wzbudzenia generatora synchronicznego dostarczany jest przez wzbudnicę. Używa się dwa
rodzaje wzbudnic, a mianowicie wzbudnice wirujące i statyczne. Wzbudnicę wirującą stanowi
mały generator prądu stałego (DC) napędzany z wału głównego. Moc zużywana przez wzbudnicę wirującą stanowi 0,5 do 1,0 % całkowitej mocy generatora. Wzbudnicę statyczną stanowi
podłączony do sieci prostownik, który dostarcza prąd stały do uzwojeń wzbudzenia generatora.
Wzbudnice statyczne to pewne konstrukcje, łatwe w utrzymaniu, reagujące bardzo dobrze na
wahania napięcia generatorów i wykazują wysoką sprawność.
Typowe wartości całkowitej sprawności generatorów synchronicznych w zależności od znamionowej mocy wyjściowej
Moc znamionowa
[kW]
10

Maksymalna sprawność
ηG [-]
0,910

50

0,940

100

0,950

250

0,955

c. Generatory asynchroniczne
Generator asynchroniczny jest prostym klatkowym silnikiem indukcyjnym bez możliwości regulacji napięcia i pracującym z szybkością obrotową związaną z częstotliwością sieci. Częstotliwość
wirującego pola magnetycznego stojana, a zatem i obroty synchroniczne, określone są częstotliwością sieci. Rzeczywista szybkość obrotowa wirnika jest wyższa od wartości synchronicznej,
przy czym różnica rośnie z obciążeniem generatora (przy obrotach synchronicznych nie pojawia
się moment hamujący, a zatem nie generuje się moc elektryczna). Różnicę między rzeczywistą
szybkością obrotową n [obr/min], a szybkością obrotową synchroniczną nS wyraża się w formie
bezwymiarowej przez współczynnik poślizgu s zdefiniowany wzorem s = (nS-n)/nS.
Zależność między momentem na wale, a współczynnikiem poślizgu pokazano na rysunku A1. W
miarę wzrostu momentu (i obciążenia) rośnie też (wartość bezwzględna) współczynnika poślizgu aż do wartości maksymalnej, powyżej której generator jest niedowymiarowany na przykładany moment napędowy.

Rysunek A1: Zależność między współczynnikiem poślizgu a momentem na wale dla generatorów asynchronicznych

Generator asynchroniczny pobiera swój prąd wzbudzenia z sieci, zużywając pochłanianą energię bierną na tworzenie własnego pola magnetycznego. Nie może generować energii elektrycznej po odłączeniu od sieci, ponieważ nie jest w stanie zapewnić własnego prądu wzbudzenia.

www.restor-hydro.eu
68

Współczynnik mocy czynnej cosφ generowanego prądu elektrycznego nie jest regulowany i dlatego do kompensacji pochłanianej energii biernej i skorygowania wartości współczynnika mocy
potrzebna jest bateria kondensatorów. Mimo wymienionych wad generatory asynchroniczne
stosuje się w przypadku małych mocy znamionowych, gdyż są prostsze w konstrukcji, tańsze
i wymagają mniej czynności obsługowych niż generatory synchroniczne. Sprawność może być
zbliżona do 95% w przypadku maszyny 100-kilowatowej oraz osiągnąć wartość 97% przy mocy 1
MW. Sprawności generatorów asynchronicznych są z reguły niższe niż odpowiadające tej samej
mocy sprawności generatorów synchronicznych.
W trakcie uruchamiania turbina zwiększa obroty aż do niewielkiego przekroczenia obrotów synchronicznych przez generator, po czym przekaźnik zamyka główny odłącznik sieci.
Generatory asynchroniczne dobiera się w przypadku mocy znamionowej poniżej 1 MW i tylko
wtedy, gdy zasilają one stabilną sieć, w której ich moc stanowi bardzo małą część obciążenia
systemu elektroenergetycznego.
Napięcie robocze generatora rośnie z mocą. Standardowo generowane napięcia 400 V lub 600 V
pozwalają na stosowanie typowych transformatorów rozdzielczych, jako transformatorów wyjściowych i wykorzystywanie generowanego prądu na potrzeby własne.
d. Porównanie generatorów asynchronicznych i synchronicznych
Podsumowując należy stwierdzić, że przed podjęciem decyzji o rodzaju stosowanego generatora trzeba wziąć pod uwagę następujące okoliczności:
•

Za pomocą generatora synchronicznego można regulować napięcie w sieci i dostarczać
do niej moc bierną. Dlatego można podłączyć go do sieci każdego typu.

•

Generator asynchroniczny działa prościej, do sprzęgnięcia z siecią wymaga tylko tachometru. W trakcie sprzęgania z siecią następuje przejściowy spadek napięcia, a po sprzęgnięciu generator pobiera z sieci moc bierną. Dla korekty współczynnika mocy czynnej,
o ile jest potrzebna, konieczna jest bateria kondensatorów. Sprawność generatora asynchronicznego jest z reguły niższa niż synchronicznego.

We wszystkich przypadkach renowacji siłowni z kołami wodnymi stosować należy standardowe
lub zmodernizowane (celem podwyższenia wytrzymałości na zwyżkę obrotów), masowo produkowane maszyny. Zazwyczaj maszyny produkowane masowo projektuje się na niższe zwyżki
szybkości obrotowej (typowo 1,25 do 1,50 obrotów znamionowych) niż te, które mogą wystąpić
w warunkach rozbiegu turbin i kół wodnych.
Na wymagania dotyczące klasy izolacji, dopuszczalnego wzrostu temperatury i w końcu na koszt
wpływ mogą wywierać warunki klimatyczne (temperatura otoczenia, rzędna lokalizacji, wilgotność itp.)
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e. Uwagi ogólne
Niezależnie od konfiguracji, generatory mogą być wykonane w wersji z wałem poziomym lub
pionowym. Celem łagodzenia zmian szybkości obrotowej i ułatwienia regulacji stosuje się często
koło zamachowe. W przypadku instalacji z kołem wodnym o osi poziomej, wynikająca z rozmiarów bezwładność tego koła może okazać się wystarczająca i nie ma potrzeby stosowania dodatkowego koła zamachowego.
Innym kryterium, jakie musi być wzięte pod rozwagę przy specyfikacji generatora są łożyska
i ich układ. Na przykład, często spotykaną praktyką jest instalowanie generatora ze specjalnie
wzmocnionymi łożyskami oporowymi w układzie wspornikowym – z podwieszonym wirnikiem
turbiny lub koła wodnego. Siły wywierane na wirnik wskutek działania przepływającej wody lub
jego ciężaru są wówczas przejmowane przez łożyska generatora. Konfiguracji takiej nie można
stosować w przypadku koła wodnego z osią poziomą, z uwagi na instalację multiplikatora obrotów (przekładnia zębata lub pasowa). Innym powodem jest to, że rozmiar i ciężar kół wodnych
o osi poziomej są za duże, by koło mogło być podparte przez łożyska generatora.
Podobnie, jak w rozważanych przypadkach, układ chłodzenia bardzo małych generatorów jest
otwarty i korzysta z powietrza atmosferycznego. W porównaniu z układem zamkniętym z wymiennikiem powietrzno-wodnym jest to rozwiązanie bardzo proste, związane z niskimi kosztami, lecz wymagające częstszego czyszczenia i czynności obsługowych generatora.
e.1) Wyposażenie rozdzielnicy
Przepisy dotyczące dostarczania energii elektrycznej nakładają na zakłady energetyczne statutowy obowiązek utrzymania bezpieczeństwa i jakości dostaw w określonych granicach. Niezależny producent musi w taki sposób eksploatować swoją elektrownię, by
zakład mógł wywiązać się ze swoich obowiązków. Dlatego wymaga się, by w budynku
elektrowni zainstalować różne urządzenia elektryczne dla zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony wyposażenia oraz zasilanej sieci.
Dla zapewnienia sterowania generatorami oraz podłączenia ich do sieci lub obciążenia wydzielonego niezbędna jest instalacja rozdzielnicy. Do podłączania lub odłączania generatora do/od sieci stosuje się wyłącznik generatorowy – pneumatyczny lub próżniowy. Rozdzielnica jest wyposażona także w potrzebne przyrządy pomiarowe oraz związane z nimi przekładniki. Większość
pomierzonych wartości jest wprowadzana na wejście sterownika, który w sposób ciągły dopasowuje napięcie generatora, współczynnik mocy czynnej i inne parametry w ślad za zmianami
obciążenia lub energii hydraulicznej.
Zabezpieczenia generator asynchronicznego muszą obejmować między innymi przekaźnik mocy
zwrotnej zabezpieczający przed pracą silnikową (praca generator w charakterze silnika asynchronicznego pobierającego energię elektryczną z sieci), przekaźniki różnicowo-prądowe celem
zapobiegania wewnętrznym awariom w uzwojeniach stojana, a przekaźnik ziemnozwarciowy
zapewniający możliwość odtworzenia stanu systemu oraz zabezpieczenie ziemnozwarciowe
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generatora. Zabezpieczenie transformatora energetycznego (o ile taki istnieje) obejmuje przekaźnik nadprądowy chwilowy, który zabezpiecza transformator główny, gdy dojdzie do awarii
w układzie szynowym lub wewnętrznej awarii w transformatorze
Niezależny wytwórca jest odpowiedzialny za urządzenia uziemiające swojej instalacji. Muszą one
zostać zaprojektowane zgodnie z wymaganiami zakładu energetycznego.
e.2) Sterowanie automatyczne
Małe elektrownie wodne są zwykle bezobsługowe i pracują pod kontrolą automatycznego
układu sterowania. Sterowanie automatyczne jest z reguły bardziej rozwinięte i dopracowane
w miarę tego, jak rośnie moc znamionowa elektrowni. W przypadku bardzo małych elektrowni sterowanie musi po prostu zapewnić, że instalacja i jej wyposażenie nie ulegną uszkodzeniu
w przypadku wykrycia nieprawidłowego działania. Z reguły trzeba sprawdzić dotrzymanie przez
układ następujących wymagań:
•

Układ musi zawierać niezbędne przekaźniki i urządzenia do wykrywania poważnych nieprawidłowości i działać następnie tak, by doprowadzić hydrozespół lub całą elektrownię
do stanu bezpiecznego, bez podłączonego napięcia.

•

Odpowiednie parametry ruchowe elektrowni powinny być zbierane, rejestrowane i udostępniane w taki sposób, by na ich podstawie można było podejmować odpowiednie decyzje ruchowe.

•

Układ sterowania powinien mieć charakter inteligentny – tak, aby cała elektrownia mogła
pracować bezobsługowo.

•

Powinna istnieć możliwość dostępu do system sterowania z odległego miejsca i nadpisania każdej decyzji automatycznej.

System sterowania automatycznego powinien być konfigurowany modułowo i zawierać: moduł
przetwarzania analogowo-cyfrowego do pomiaru poziomu wody górnej, położenia łopatek kierownicy (lub otwarcia dyszy), chwilowej mocy wyjściowej, temperature itp., jak również moduł
telemetryczny zapewniający interfejs do komunikacji poza obręb elektrowni przy wykorzystaniu
linii telefonicznych lub innych technologii komunikacyjnych. Takie podejście modułowe jest dobrze odpowiada różnym wymagań, ułatwia standaryzację wyposażenia i ciągły rozwój technologiczny. Dodatkowo, układ modułowy sprzyja redukcji kosztów i ułatwia obsługę. Korzystając
z olbrzymiego rozwoju komputerów typu desktop wielu wytwórców dostarcza standaryzowane
systemy akwizycji danych. W charakterze monitorów wykorzystywać można nowe i tanie urządzenia peryferyjne łatwe do podłączenia do laptopa lub smartfona, zastępując w ten sposób
wyposażenie sterownicze w przypadku awarii. Z uwagi na szybki rozwój technologii cyfrowych
różnice między platformami sprzętowymi – takimi, jak PLC, mikrosterowniki i komputery typu PC
lub laptop – zanikają dla operatora, podczas gdy koszty spadają w sposób ciągły.
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W przypadku przeciążenia prądowego, zwarcia doziemnego, przekroczenia górnej lub dolnej
granicy napięcia, pracy z mocą zwrotną i zbyt niskiej lub zbyt wysokiej częstotliwości prądu konieczne jest natychmiastowe odstawienie awaryjne. W przypadku podniesionej temperatury
stojan, niskiego poziomu oleju w wannie łożyskowej, wysokiej temperatury łożyska lub wysokiej
temperatury powietrza chłodzącego pojawić się może alarm, którym zgłaszany jest problem,
lecz w każdym razie, w przypadku braku jakichkolwiek działań zaradczych ostatecznie dojdzie
do odstawienia awaryjnego.

Rysunek A2: Schemat jednokreskowy - generator asynchroniczny
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Rysunek A3: Schemat jednokreskowy - generator -synchroniczny

Dla celów monitoringu i zabezpieczeń zaleca się zwykle stosowanie następujących przyrządów
i urządzeń: woltomierz, amperomierz, watomierz, licznik energii, miernik współczynnika mocy
czynnej, tachometr, licznik godzin pracy, synchronizator (w przypadku generator synchronicznego), wskaźnik poziomu wody lub ciśnienia (w przypadku koła wodnego o osi pionowej), urządzenie odstawienia awaryjnego, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, zabezpieczenie nadprądowe,
przekaźnik mocy zwrotnej, monitor częstotliwości, monitor napięcia, monitor stanu łożysk.
Zależnie od lokalizacji, pod uwagę brać można dwa rodzaje sterowania:
• lokalne (w pobliżu monitorowanego lub zabezpieczanego obiektu) lub;
• zdalne (z dala od monitorowanego obiektu, znajdującego się wewnątrz
lub na zewnątrz elektrowni).
W obu przypadkach należy wybrać najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia prostoty
i efektywności. Dokładniej, automatyka powinna być tak prosta, jak to możliwe, by uniknąć jej
awarii. Powinna być zaprojektowana tak, by umożliwić łatwą wymianę części ulegających zużyciu (z zastosowaniem elementów modułowych). Typowe schematy jednokreskowe z generatorami asynchronicznymi i synchronicznymi pokazano na rys. A2 i A3.
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e.3) Pomiar poziomu wody górnej
Szczególną uwagę zwrócić należy na pomiar i rejestrację poziomu wody górnej, a następnie wody
dolnej. W elektrowniach z regulacją automatyczną najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie
przetworników podłączonych do systemu akwizycji danych i do komputera. Czujnik mierzący
poziom wody umieszcza się w pozycji pomiarowej cieku wodnego, natomiast moduł przetwarzający lokalizuje się zwykle wewnątrz budynku elektrowni, w miejscu dobrze zabezpieczonym
i łatwo dostępnym dla obsługi i serwisu.
Istnieje szeroki zakres czujników do pomiaru poziomu wody w oparciu o różne zasady pomiaru. Trzeba zdawać sobie sprawę, że dla uzyskania reprezentatywnego pomiaru punkt pomiaru poziomu wody musi zostać dobrany starannie (jednorodne pole prędkości, z dala od obszarów recyrkulacji lub osobliwości pola przepływu). Czujnik poziomu może działać w oparciu o pomiar ciśnienia hydrostatycznego lub nawet technologię
ultradźwiękową. Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia przez pływający materiał, czujniki umieszcza
się w studni.
W przypadku, gdy woda doprowadzana jest do koła wodnego otwartym kanałem bocznym, pomiar wody górnej w kanale można pominąć i do automatycznego prowadzenia ruchu elektrowni wystarcza tylko przełącznik poziomu, zlokalizowany przed zasuwą wlotową: jeśli poziom wody na wlocie do kanału spada poniżej pewnej (co wskazuje,
że brakuje wody dla zapewnienia ruchu), to zasuwa pozostaje zamknięta, a elektrownia
nie pracuje. Zasuwa wlotowa pozostaje zamknięta również w przypadku awarii lub nieprawidłowego działania systemu nadzoru. Celem uniknięcia uszkodzenia koła wodnego
w przypadku bardzo wysokiego poziomu wody górnej można rozważyć dwie możliwości: albo
zasuwa zamyka się i koło wodne zatrzymuje się albo zasuwa otwiera się do określonej granicy
odpowiadającej maksymalnemu natężeniu przepływu, które zapewnia bezpieczną pracę koła
wodnego.
f. Dane techniczne standaryzowanego wyposażenia elektromechanicznego
W dalszym ciągu podano za katalogami wytwórców dane techniczne i główne wymiary standardowego wyposażenia. Dane te mogą być użyteczne przy podejmowaniu początkowych kroków
związanych z doborem wyposażenia i wymiarowaniem elektrowni.
f.1) Generatory synchroniczne
W poniższej tabeli podano główne parametry ruchowe standaryzowanych generatorów asynchronicznych zaprojektowanych do zastosowań przemysłowych i na moc znamionową od 12 do
75 kVA (gdyż trudno jest znaleźć standaryzowane generatory synchroniczne bardzo małych rozmiarów, projektowane specjalnie dla małych elektrowni wodnych), z 4 biegunami (szybkość obrotowa n=1500 obr/min) i przeznaczone na niskie napięcie (400 V). W tej samej tabeli pokazano
sprawność w znamionowym punkcie pracy. Moce znamionowe odnoszą się do instalacji na po-
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ziomie do 1000 m n.p.m. i do maksymalnej temperatury otoczenia 40oC. W przypadku wyższych
wzniesień i wyższej temperatury maksymalnej uwzględnić należy współczynniki korekcyjne. W
przypadku chłodzenia powietrzem zapewnia się standardowy stopień ochrony IP 23.
Zastosowania przemysłowe / niskie napięcie
4 bieguny, 400 V, 50 Hz – 1500 obr/min IP23
Type

Przewody

Moc znamionowa [kVA]
Wzrost temp./Temp. otoczenia [oC]
Praca ciągła
Stan gotowości
125/40

105/40

163/27

150/50

Sprawność
4/4
cosφ=0,80
125/40
%

13,5

12,5

15,0

14,0

84,0

Moment bezwładności
J
[kg m2]
(przybl.)

G
[kg]
(przybl.)

0,106

106

Ciężar

160 XA4

12

160 SA4

12

16,0

15,0

17,5

16,5

84,1

0,128

117

160 SC4

12

23,0

20,4

25,0

24,0

84,9

0,165

136

160 MA4

12

28,0

25,5

30,5

29,5

87,5

0,205

152

160 MB4

12

32,0

29,1

34,8

33,7

87,0

0,230

168

200 SA4

12

42,0

37,1

46,0

44,5

87,2

0,369

247

200 SB4

12

50,0

45,0

55,0

53,0

88,2

0,424

254

200 MA4

12

60,0

53,0

66,0

61,0

88,7

0,488

278

200 MB4

12

75,0

68,7

82,0

79,0

90,0

0,615

325

W poniższych tabelach podano główne wymiary silników odnoszące się do ustawienia poziomego i konfiguracji z dwoma łożyskami.
L
340

G

Φ354

48

14

257

CG

254
328

Podwójne łożysko i rama o rozmiarze 160
Wymiary [mm]
160

XA

SA

SC

MA

MB

L

533

533

571

651

651

CG

185

195

210

230

255

Podwójne łożysko i rama o rozmiarze 200
Wymiary [mm]
200

SA

SB

MA

MB

L

695

695

785

785

CG

185

195

210

230
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f.2) Generatory asynchroniczne
Poniżej przedstawiono główne parametry ruchowe standaryzowanych generatorów
asynchronicznych, zaprojektowanych specjalnie dla małych elektrowni wodnych o znamionowej mocy wyjściowej od 55 do 2000 kW, z 4 biegunami (szybkość obrotowa
n = 1500 obr/min) i z 6 biegunami (n = 1000 obr/min). W tej samej tabeli pokazano sprawność
w funkcji obciążenia częściowego. Dostępne napięcie wynosi 380 do 690 V. Moce znamionowe
odnoszą się do instalacji na poziomie do 1000 m n.p.m. i do maksymalnej temperatury otoczenia
40oC. W przypadku wyższych wzniesień i wyższej temperatury maksymalnej uwzględnić należy
współczynniki korekcyjne. W przypadku chłodzenia powietrzem zapewnia się standardowy stopień ochrony IP 23.
Standardowe generatory dostarcza się z łożyskami tocznymi smarowanymi smarem stałym.
Łożyska są zwykle przewymiarowane celem zagwarantowania trwałości nie mniejszej niż 100
000 godzin pracy. Generatory mogą być wyposażone w specjalne przedłużenie wału celem bezpośredniego połączenia z wirnikiem turbiny. W tej konfiguracji wszystkie łożyska i wał są zaprojektowane tak, by wytrzymać wszystkie obciążenia osiowe i promieniowe pochodzące od
wirnika turbiny. Wirniki generatorów są wyważane dynamicznie. Na życzenie generatory mogą
być dostarczane w wersji z redukowanym (R) lub specjalnym (S) poziomem drgań.
System izolacji standardowej klasy F dopuszcza maksymalny przyrost temperatury uzwojenia
do 105 o C w odniesieniu do temperatury otoczenia 40 o C. Celem nadzoru nad temperaturą uzwojeń generatory wyposaża się w trzy termistory PTC (po jednym na każdą fazę). Dodatkowo, generatory mogą być dostarczane z czujnikiem temperatury PT100 - po jednym na każde łożysko.
W przypadku, gdy wymagany moment bezwładności jest wyższy od wartości standardowej
możliwe jest przedłużenie wału celem umożliwienia dopasowania kola zamachowego.
Wymiary gabarytowe odnoszące się do generatorów w ustawieniu poziomym i pionowym podano w kolejnych tabelach.
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Generatory asynchroniczne/Izolacja klasy F-IP23-IC 01
4 bieguny, 1500 obr/min, 50 Hz
Moc

Typ

Pn, kW

Obroty Napięcie
obr/
Un, V
min

Prąd MoIn, A ment
Tn, Nm

Sprawność (%)
4/4

3/ 4

2/4

Współczynnik mocy
4/4

3/ 4

2/4

Moment
Ciężar Maksymalne
kg
obroty
bezwładności
rozbiegowe
2
J, kg m
obr/min

55

250S4

1 535

400

92

372

92.0

92.0

90.5 0.86

0.84

0.79

0.50

275

3 000

75

250M4

1 520

400

126

509

92.5

92.3

91.0 0.86

0.83

0.75

90

280S4

1 520

400

148

608

93.0

93.0

92.0 0.88

0.86

0.79

0.80

350

3 000

0.90

405

3 000

110

280M4

1 520

400

181

743

93.0

93.0

92.0 0.88

0.86

0.79

1.10

445

3 000

132

315S4

1 520

400

214

883

93.9

94.3

94.1 0.89

160

315MA4

1 520

400

263

1 067

94.2

94.5

94.1 0.88

0.88

0.84

1.70

570

2 750

0.87

0.81

2.10

705

2 750

200

315MB4

1 517

400

328

1 332

94.5

94.9

250

315MD4

1 517

400

401

1 656

95.0

95.3

94.6 0.88

0.87

0.83

2.50

750

2 750

95.0 0.90

0.88

0.83

3.10

850

2 750

315

315ME4

1 517

400

506

2 085

95.1

95.2

95.0 0.90

0.88

0.83

3.30

930

2 750

315

355LA4

1 510

400

511

2 089

95.4

95.3

94.5 0.89

0.87

0.82

6.60

1 150

2 750

400

355LB4

1 510

400

642

2 637

95.9

95.8

94.8 0.90

0.89

0.85

8.00

1 260

2 750

450

355LC4

1 508

400

731

2 965

96.1

96.0

95.3 0.89

0.87

0.86

10.3

1 450

2 750

550

355LD4

1 508

700

400LA4

1 507

400

893

3 620

96.2

96.0

95.4 0.89

0.87

0.81

12.0

1 670

2 750

400

1 137

4 573

96.9

96.9

96.4 0.89

0.85

0.70

12.2

2 333

2 750

800

400LB4

1 507

400

1 299

5 221

97.0

97.0

96.5 0.89

0.84

0.86

13.7

2 491

2 750

900

400LC4

1 100

450LA4

1 506

400

1 445

5 871

97.1

97.0

96.5 0.90

0.88

0.83

15.7

2 691

2 750

1 507

690

1 035

7 179

97.0

96.8

96.2 0.89

0.88

0.83

28.9

3 666

2 500

1 250
1 400

450LB4

1 507

690

1 164

8 149

97.1

97.0

96.4 0.90

0.89

0.85

33.3

3 889

2 500

450LC4

1 506

690

1 318

9 133

97.1

97.0

96.1 0.89

0.87

0.81

37.6

4 271

2 500

1 600

500LA4

1 505

690

1 541

10 445

97.1

96.8

96.0 0.87

0.85

0.80

53.0

5 353

2 500

1 800

500LB4

1 505

690

1 694

11 715

97.4

97.3

96.7 0.89

0.89

0.86

59.9

5 728

2 500

2 000

500LC4

1 505

690

1 926

13 030

97.3

97.0

96.3 0.87

0.86

0.81

68.8

6 003

2 500

6 biegunów, 1000 obr/min, 50 Hz
Moc

Typ

Sprawność (%)
Obroty Napięcie Prąd Moobr/
Un, V
In, A ment
4/4
3/ 4 2/4
Tn, Nm
min

110

315MA6

1 010

400

187

1 115

93.3

93.5

93.0 0.85

0.85

0.81

Moment
Ciężar Maksymalne
bezwładności
kg obroty
J, kg m2
rozbiegowe
obr/min
2.90
750
2 550

132

315MB6

1 013

400

224

1 331

93.5

93.8

93.2

0.85

0.85

0.81

4.10

850

2 550

160

315MC6

1 013

400

272

1 609

93.7

94.0

93.4 0.85

0.84

0.80 5.10

920

2 550

225

355LA6

1 007

400

383

2 641

95.2

95.1

94.3 0.85

0.82

0.74 8.20

1 160

2 550

270

355LB6

1 007

400

459

2 681

95.5

95,4

94.6 0.85

0.82

0.74 10.6

1 340

2 550

315

355LC6

1 007

400

529

3 121

95.7

95.6

94.9 0.85

0.83

0.73

12.3

1 460

2 550

375

355LD6

1 006

400

638

3 719

95.7

95.5

94.8 0.86

0.82

0.82 13.7

1 800

2 550

540

400LA6

1 010

400

907

5 313

96.0

96.2

96.0 0.86

0.86

0.82 19.0

2 278

2 550

610

400LB6

1 010

400

1 025 5 989

96.2

96.4

96.1

0.87

0.86

0.81

21.6

2 421

2 550

670

400LC6

1 010

400

1 113

6 572

96.3

96.4

96.1

0.87

0.86

0.82 23.6

2 564

2 550

720

400LD6

1 009

400

1 196 7 062

96.4

96.5

96.2 0.86

0.86

0.80 25.6

2 732

2 550

800

450LA6

1 006

400

1 344 7 854

96,6

96.5

96.0 0.86

0.85

0.80 38.1

3 569

2 000

900

450LB6

1 006

400

1 512

8 826

96.7

96.6

96.1

0.86

0.85

0.80 43.5

3 843

2 000

1 000

450LC6

1 006

400

1 680 9 797

96.8

96.7

96.2 0.86

0.85

0.80 48.8

4 128

2 000

1 200

500LA6

1 005

690

1 169 11 743 97.0

96.8

96.3 0.87

0.85

0.80 66.2

5 039

1 800

Pn, kW

Współczynnik mocy
4/4

3/ 4

2/4
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1 400

500LB6

1 005

690

1 344 13 686 97.1

97.0

96.4 0.87

0.86

0.80 77.1

5 525

1 800

1 600

500LC6

1 005

690

1 541 15 642 97.1

97.0

96.5 0.89

0.86

0.80 88.9

6 015

1 800

2 000

550LA6

1 005

690

1 883 19 532 97.2

97.1

96.6 0.89

0.88

0.86 154.3

7 476

1 800

2 300

550LB6

1 004

690

2 165 22 461 97.3

97.2

96.6 0.89

0.88

0.86 178.7

8 271

1 800

2 700

550LC6

1 004

690

2 513 26 340 97.4

97.3

96.8 0.90

0.89

0.87 206.9

8 981

1 800

Wymiary gabarytowe generatorów asynchronicznych [mm]
Generatory chłodzone powietrzem (ICO1) – ustawienie poziome
280

315

355

400

450

500

600

H

250

280

315

355

400

450

500

630

HD

573

701

888

1
000

1
206

1
320

AB

460

520

600

800

890

900
2
160

1
402
1
040
2
145

1
656
1
300
2
200

L

808

901

1 125

1 525

1
790

D

75

80

90

100

110

120

130

160

E

140

170

170

210

210

210

250

300

L

ΗD

250

D
Η

Wymiar
[mm]

E

AB

Generatory chłodzone powietrzem (ICO1) – ustawienie pionowe
Wymiar
[mm]

250

280

315

355

400

450

500

P

660

660

800

800

1000

1 150

1 150

AD

858

969

550

685

750

835

830

L

323

421

1 115

1
590

1
840

2
300

2
095

1
600
1
080
2
500

D

75

80

90

100

110

120

130

160

E

140

170

170

210

210

210

250

300

600

L

AD

2.10.2. Przenoszenie mocy mechanicznej
a. Wprowadzenie
Moc mechaniczna N na wale turbiny (moment napędowy MT przemnożony przez kątową prędkość obrotową ωT) musi zostać przeniesiona na wał generatora, który dokona jej przetworzenia
na moc elektryczną. Jak wyjaśniono w paragrafie 5, szybkość obrotowa koła wodnego (nT=9 do
20 obr/min dla kół wodnych o osi poziomej i nT=60-100 obr/min dla kół wodnych o osi pionowej)
nie pozwala na bezpośrednie sprzęgnięcie wału koła wodnego z wałem generatora, jeśli wziąć
pod uwagę, że dla rozważanego zakresu mocy najbardziej odpowiednią szybkością obrotową
generatora jest 1500 obr/min. Konieczny jest zatem układ przenoszenia napędu z multiplikacją
szybkości obrotowej za pomocą zespołu kół pasowych lub łańcuchowych lub za pomocą przekładni zębatej.
Z własności kół wodnych wynika, że współczynnik multiplikacji (przełożenie) powinien wynosić
orientacyjnie:
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•

ν = nG/nT = 1500/15 = 100 dla kół wodnych o osi poziomej i

•

ν = nG/nT = 1500/80 = 18,75 dla kół wodnych o osi pionowej.

b. Koła pasowe i pasy napędowe
W bardzo małych elektrowniach i siłowniach wodnych powszechnie używa się dwa rodzaje pasów napędowych - pasy klinowe typu V i pasy płaskie. Pasy klinowe typu V nadają się najlepiej do najmniejszych obiektów, gdyż są mniejsze, lżejsze, łatwiejsze do instalacji i utrzymania, a także tańsze od pasów płaskich. Bardziej współczesna wersja pasów
klinowych to pasy klinowe specjalne. Mogą przenosić większą moc, gdyż są głębsze (rysunek A4). Jednocześnie są one jednak droższe od pasów typu V. Pasy klinowe typu V
i pasy specjalne tego samego rozmiaru (np. Z i SPZ) mogą być zakładane na to samo koło pasowe.

Rysunek A4: Przekroje pasów klinowych zwykłych (typu V) i specjalnych (typu SP) o różnych rozmiarach

Rysunek A5: Zespół kół pasowych

Jeśli przez DT oznaczyć średnicę koła pasowego montowanego na wale turbiny, a przez DG - średnicę koła montowanego na wale generatora, to stosunek szybkości obrotowych (przełożenie) ν
będzie równe odwrotności stosunku średnic (rys. A5)
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Dla danego przełożenia stosunek średnic jest ustalony. Celowe jest zatem utrzymanie możliwie
niskich nakładów poprzez dobór możliwie małej średnicy DG koła pasowego montowanego na
wale generatora. Najmniejsza średnica koła związana jest z naprężeniem pasa, a zatem i z obciążeniem łożysk generatora. W poniższej tabeli minimalną średnicę koła pasowego podano w zależności od mocy znamionowej i szybkości obrotowej generatora.
Po doborze średnicy DG koła montowanego na wale generatora, średnicę DT koła pasowego montowanego na wale koła wodnego uzyskuje się ze znanego stosunku szybkości obrotowych ν.
Minimalna średnica koła pasowego z zależności od przenoszonej mocy i szybkości obrotowej
Moc znamionowa
[kW]
0.5-0.75
0.75-1.5

nG=1500 obr/min

nG=1000 obr/min

DG min [mm]
71
71

DG min [mm]
71
71

1.5-3.0

71

71

3.0-5.5

90

85

4.0-7.5

112

95

Moc, jaka może zostać przeniesiona, zależy od rozmiaru pasa (na przykład rozmiary Z, A lub B
w przypadku pasa typu V), a także od rozmiaru najmniejszego koła, gdyż koła większe mogą
przenosić większą moc z uwagi na większa powierzchnię styku z pasem i mniejszą możliwość poślizgu. Moc, jaka może zostać przeniesiona przez pojedynczy pas podana została w dla różnych
rozmiarów kół w poniższej tabeli.
Moc przypadająca na pojedynczy pas w napędach z pasami klinowymi zwykłymi (V) i specjalnymi (SP)
Rozmiar pasa Z
obr/min

Moc znamionowa [kW] przypadająca na pas w zależności od średnicy podziałowej koła [mm]
D=71 mm

D=80 mm

D=85 mm

D=90 mm

D=95 mm

D=100 mm

D=106 mm

1 000

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1 500

0,90

1,10

1,30

1,40

1,50

1,70

1,80

3 000

1,50

1,90

2,10

2,30

2,50

2,80

3,00

Rozmiar pasa A

Moc znamionowa [kW] przypadająca na pas w zależności od średnicy podziałowej koła [mm]

obr/min

D=90 mm

D=100 mm

D=112 mm

D=125 mm

D=132 mm

D=140 mm

D=160 mm

1 000

1,10

1,40

1,80

2,10

2,30

2,60

2,90

1 500

1,50

1,90

2,40

2,90

3,20

3,50

3,90

3000

2,30

3,00

3,80

4,60

5,00

5,50

5,30

Rozmiar pasa SPZ

Moc znamionowa [kW] przypadająca na pas w zależności od średnicy podziałowej koła [mm]

obr/min

D=71 mm

D=75 mm

D=85 mm

D=95 mm

D=112 mm

D=125 mm

D=140 mm

1 000

0,80

0,90

1,20

1,40

1,90

2,20

1,70

1 500

1,10

1,30

1,60

2,00

2,70

3,20

3,70

3 000

1,80

2,10

2,80

3,50

4,70

5,50

6,40

Rozmiar pasa SPA

Moc znamionowa [kW] przypadająca na pas w zależności od średnicy podziałowej koła [mm]

obr/min

D=90 mm

D=100 mm

D=112 mm

D=125 mm

D=132 mm

D=140 mm

D=160 mm

1 000

1,40

1,80

2,30

2,90

3,20

3,50

4,10

1 500

1,90

2,50

3,20

4,00

4,50

5,00

5,50

3 000

2,90

4,00

4,70

6,70

7,40

8,20

8,50
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Właściwy naciąg napędu pasowego jest istotne dla jego niezawodności i sprawności. Niedostateczny naciąg powoduje poślizg, który skutkuje nadmiernym grzaniem i zmniejszeniem trwałości pasa. Nadmierne napięcie pasa również zmniejsza jego trwałość i zwiększa obciążenia
wszystkich łożysk. Pod zwiększonym obciążeniem zmniejszeniu ulega również trwałość łożysk.
Dla instalacji pasa i dopasowania napięcia potrzebne jest dopasowanie wzajemnego położenia
osi obu wałów (w rozważanym przypadku musi istnieć możliwość dopasowania położenia wału
generatora). Pomiaru naciągu można dokonać posługując się zwykłą wagą sprężynową.
c. Pasy płaskie
Do zalet pasów płaskich należy ich prosta budowa, niski koszt, duża elastyczność, możliwość
znacznego przeciążenia, natomiast jako wady wskazuje się hałaśliwą pracę i niską sprawność
wyposażonych w nie przekładni. Dodatkowo, w trakcie pracy może dojść do poślizgu i potrzebne jest napinanie. Dla optymalnej eksploatacji napędu pas musi być ułożony pewnie i równo na
kołach pasowych. Można to osiągnąć nadając kołu gładką, lekko wypukłą powierzchnię. Główną
zaletą pasa płaskiego w porównaniu z pasami stożkowymi jest to, że celem ułożenia można je
otworzyć posługując się układem złączek, a następnie zamknąć ponownie.
Pas płaski można stosować do transmisji w pełni odwróconej (180o), jak również transmisji obróconej w połowie (90o ).
Szerokość pasa jest standaryzowana w zakresie od 25 do 500 mm. Zalecana prędkość liniowa
pasa wynosi 20 do 40 m/s. Moc, jaką można przenosić przy użyciu pasów płaskich zależy od
szybkości obrotowej i średnicy mniejszego koła. Przypadającą na 10 mm szerokości pasa moc
P w kW, jaką można przenieść przy szybkości obrotowej 1450 obr/min pokazano w poniższej
tabeli.
Moc znamionowa w kW przypadająca na 10 mm szerokości pasa przy obrotach n=1450 obr/min
D (mm)

80

125

200

315

400

630

P (kW)

0.56

1.34

2.45

3.68

4.16

4.49

d. Przekładnie zębate
d.1) Wprowadzenie
Przekładnia zębata jest urządzeniem mechanicznym stosowanym do zwiększenia albo zreduko-

wania szybkości obrotowej wału napędowego lub do podwyższenia albo obniżenia momentu
napędowego. W przypadku małych turbin wodnych lub turbin wiatrowych przekładnia zębata
jest stosowana w charakterze multiplikatora obrotów, którego zadaniem jest uzyskanie na wale
generatora szybkości obrotowej znamionowej. W prawie wszystkich zastosowaniach przemysłowych głównymi elementami składowymi przekładni są koła zębate (koło z zębami ukształtowanymi na obwodzie i wykonane ze stali nierdzewnej). Spośród bardzo różnorodnych kół i przekładni zębatych w dalszym ciągu rozważa się tylko przekładnie zębate nadające się do zastosowania w charakterze multiplikatorów obrotów w energetyce wodnej, a mianowicie przekładnie
planetarne lub przekładnie równoległe wyposażone w koła o zębach śrubowych (rys. A6a) lub
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prostych (rys. A6b). Ponieważ podczas pracy kół zęby zazębiają się kolejno, stosunek szybkości
obrotowych jest odwrotnością stosunku liczby zębów.
Celem uzyskania wysokich wartości przełożenia w przypadku przekładni równoległych stosuje
się wielokrotne stopniowanie parami kół w układzie szeregowym. Taki układ zwiększa
przełożenie, lecz jednocześnie i wymiary gabarytowe. W odróżnieniu od przekładni równoległych, przekładnie planetarne charakteryzują się współosiowością wału wejściowego i wyjściowego, a ponieważ występuje tu kilka miejsc zazębienia, obciążenia kół są zmniejszone i przekładnia planetarna ma mniejsze wymiary i jest lżejsza od odpowiadającej jej przekładni równoległej.

Rysunek A6a, A6b: Koła zębate walcowe a) o zębach śrubowych b) o zębach prostych

Przekładnie zębate równoległe o zębach prostych stosowane są głównie w zastosowaniach niskiej mocy i charakteryzują się narzuconymi wymiarami i wagą oraz stosunkowo niskim przełożeniem. W porównaniu do przekładni równoległych przekładnie planetarne są bardziej zwarte
i zapewniają wyższe przełożenia przy zadowalającej sprawności.
d.2) Wymiary standaryzowanych przekładni planetarnych (wały współosiowe)
Poniżej pokazano za katalogami standaryzowanych przekładni planetarnych (współosiowych)
niektóre ich parametry wskaźnikowe i wymiary dla zakresu mocy i przełożeń odpowiednich dla
sprzęgnięcia ich z kołami wodnymi. We wszystkich przypadkach przyjęto, że szybkość obrotowa
generatora wynosi 1500 obr/min.
Przełożenie przekładni ν=100 (odpowiednie dla kół wodnych o osi poziomej)

Rozmiar

Moment
na kole
[Nm]

Moc
nominalna
[kW]

Średnica wału
po stronie generatora
dG [mm]

Średnica wału
po stronie koła
dW [mm]

Długość
L [mm]

Średnica
obudowy
D [mm]

1

27 500

41,00

60

120

1 123

420

2

18 200

27,00

48

110

9 69

360

3

10 500

15,65

38

90

788

315

4

6 420

9,57

38

80

678

265

5

3 450

5,14

35

50

501

215
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Przełożenie przekładni ν=16 (odpowiednie dla kół wodnych o osi pionowej)

Rozmiar

Moment
na kole
[Nm]

Moc
nominalna
[kW]

Średnica wału
po stronie generatora
dG [mm]

Średnica wału
po stronie koła
dW [mm]

Długość
L [mm]

Średnica
obudowy D
[mm]

1

22 000

20,80

60

120

940

420

2

14 000

1,23

48

110

813

360

3

8 530

8,06

38

90

700

315

4

4 940

4,67

38

80

587

265

5

2 710

2,56

35

50

455

215

d.3) Wymiary standaryzowanych przekładni zębatych (o wałach równoległych).
Poniżej pokazano za katalogami standaryzowanych przekładni równoległych niektóre ich parametry wskaźnikowe i wymiary dla zakresu mocy i przełożeń odpowiednich dla sprzęgnięcia
ich z kołami wodnymi. We wszystkich przypadkach przyjęto, że szybkość obrotowa generatora
wynosi 1500 obr/min.

moc nominalna N = 4 kW, przełożenie przekładni ν = 16 : Β = 200 mm, H = 350 mm
moc nominalna N = 3 kW, przełożenie przekładni ν = 100: Β = 300 mm, H = 460 mm
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d.4) Porównanie układów przenoszenia momentu
W poniższej tabeli przedstawiono główne parametry różnych układów transmisyjnych celem
ułatwienia porównań i doboru odpowiedniego systemu.
Parametr
Maks. moc [kW]
Maks. moment [kNm]

Koła zębate
o zębach prostych
80 000

Pasy płaskie
200

Pasy klinowe
typu V
350

Łańcuchy
400

7 000

3

5

40

20

100

30

10

sprawność [-]

0,97

0,97

0,97

0,95

Maks. przełożenie (1 stopień)

6-10

6-8

6-10

6-10

Maks. prędkość liniowa [m/s]

Wymagane napięcie

nie

tak

tak

nie

Obciążenie łożyska

niskie

wysokie

wysokie

niskie

wysoka

niska

niska

niska

nie

tak

tak

nie

umiarkowany

niski

niski

wysoki

nie

tak

tak

nie

wysoki

niski

umiarkowany

umiarkowany

Dokładność wykonania
Obecność poślizgu
Hałas
Ograniczenie obciążenia
Koszt

2.10.3. Silnik wodny ze śrubą Archimedesa
a. Wprowadzenie
Zainteresowanie śrubą Archimedesa wynika przede wszystkim stąd, że jest ona najlepszym zamiennikiem kół wodnych oraz niektórych typów turbin niskospadowych małej mocy. Należy
również zauważyć, że dziś nie wykonuje sie już prawie w ogóle typowych kół wodnych o osi poziomej. Jedynym rozwiązaniem alternatywnym w przypadku konieczności wymiany starego koła
wodnego jest mała turbina o przepływie poprzecznym lub silnik wodny z śrubą Archimedesa.
Śruba Archimedesa znana jest od starożytności, kiedy to była stosowana jako pompa. W tym
charakterze śruba nadal jest stosowana - wykorzystuje się ją do pompowania wody z dużym natężeniem przepływu przy stosunkowo niewielkiej wysokości podnoszenia. Dotyczy to zwłaszcza
wody z zawartością ciał stałych, co ma miejsce w przypadku cieczy w oczyszczalniach ścieków.
Ostatnio (około roku 2005 i później) stosuje się ją również w ruchu odwrotnym. Podobnie jak turbina wodna, jest ona elementem napędowym hydrozespołu generującego energię elektryczną
z cieków naturalnych (rzek) lub odzyskującego energię z urządzeń przemysłowych - np. energię
wody chłodzącej elektrowni cieplnych, energię wody procesowej z papierni i stalowni oraz wody
z upustów oczyszczalni ścieków przy stosunkowo niskich spadach.
b. Opis i własności
Silnik wodny z śrubą Archimedesa tworzy śruba spiralna zamocowana na bębnie wirującym wewnątrz cylindrycznej rynny, jak to, pokazano na rysunku A7.
Optymalny kąt pochylenia osi śruby wynosi około 22o. Dowiedziono doświadczalnie, że kątowi
pochylenia 25o odpowiada największa sprawność całkowita, zbliżona do 75%. Innych cechy wpływające na pracę śruby to:
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•

Średnica D śruby. Jeśli wszystkie inne parametry pozostają stałe, to w miarę wzrostu
średnicy śruby rośnie również natężenie przepływu i generowanej mocy. Ważnym parametrem wymagającym dalszych badań jest stosunek między wewnętrzną i zewnętrzną
średnicą spirali.

•

Szybkość obrotowa. Jeśli wszystkie inne parametry pozostają niezmienne, to w miarę
wzrostu szybkości obrotowej śruby rośnie też natężenie przepływu i generowana moc.

•

Liczba łopatek. Jeśli wszystkie inne parametry pozostają niezmienne, to śruba z większą
liczbą łopatek przełyka większą objętość wody i dlatego może generować też większą
moc.

•

Podziałka śruby. Podziałka śruby jest odległością między kolejnymi krawędziami śruby
mierzoną w przekroju wzdłużnym7.
budynek elektrowni

zasuwa

generator
przekładnia walcowa
sprzęgło
łożysko
śruba Archimedesa

spad

kraty ochronne

łożysko

Rysunek A7: Ogólny schemat elektrowni wyposażonej w silnik wodny ze śrubą Archimedesa

Śruby Archimedesa przeznaczone do wykorzystania w charakterze silników wodnych są standaryzowane i wytwarzane w następującym zakresie:
natężenie przepływu: Q = 0,1 - 10,0 m3/s
spad:

H = 1 - 7 m (w przypadku wyższych spadów stosuje się niekiedy
dwie śruby instalowane szeregowo)

moc wyjściowa:

P =3 (5) - 500 kW

Całkowita sprawność zbliżona jest do 75%.

7 W języku angielskim „pitch”. Definicja w wersji oryginalnej podręcznika (odległość mierzona w kierunku obwodowym) jest niezgodna z definicją zarówno w literaturze angielsko-, jak i polskojęzycznej (przyp. tłum.).
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Zakres pracy silników wodnych z śrubami Archimedesa pokazano w zestawieniu z zakresami
pracy klasycznych turbin wodnych na rysunku A8.
Główne zalety śruby Archimedesa stosowanej jako silnik wodny wymieniono poniżej.
•

Wysoka sprawność w szerokim zakresie natężeń przepływu. Jak pokazano na rysunku
A9, krzywa sprawności w funkcji natężenia przepływu jest rzeczywiście bardziej płaska
niż w przypadku turbin Francisa i turbin o przepływie osiowym.

•

Śruba Archimedesa to maszyna prosta i pewna, gdyż szybkość obrotowa jest bardzo
mała, co prowadzi do bardzo niskiego zużycia; składa się też z niewielu części ulegających
zużyciu.

•

Niewielkie wymagania dotyczące utrzymania ze uwagi na prostą i wytrzymałą konstrukcję.

•

Maszyna jest przyjazna dla ryb, gdyż ryby mogą przemieszczać się przez śrubę bez uszkodzeń z uwagi na przepływy z niskimi prędkościami, niską szybkość obrotową oraz dużą
odległość między łopatkami.

•

Celem zapobieżenia przedostaniu sie dużych elementów do śruby nie ma potrzeby stosować na wlocie gęstych krat ochronnych - stosuje się tylko prostą kratę z odstępami 100-120
mm.

•

Maszynę można stosować w szerokim zakresie natężeń przepływu, gdyż przełyka ona
przepływy od 0,1 do 15 m3/s.

•

Dla instalacji maszyny potrzebne są stosunkowo proste i niskonakładowe prace hydrotechniczne.

•

Nie ma potrzeby stosowania ciągłej regulacji na wlocie śruby. Zapewnia się tylko regulację zerojedynkową, którą realizuje zamknięcie przed wlotem na śrubę. W przypadku bardzo niskiego poziomu wody (bardzo niskie natężenie przepływu) zamknięcie się zamyka.
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Rysunek A8: Wykres zakresów pracy silnika wodnego z śrubą Archimedesa
w zestawieniu z zakresem pracy klasycznej turbiny Kaplana, Francisa i Peltona

Ta ostatnia cecha jest główną zaletą silnika wodnego z śrubą Archimedesa w porównaniu z turbinami klasycznymi (Banki-Michella, Turgo, Peltona itp.), gdyż w granicach zakresu eksploatacyjnego silnika natężenie napływającej wody i jej poziom na wlocie mogą się zmieniać bez potrzeby
stosowania jakiejkolwiek regulacji (takiej, jak regulacja położeniem iglicy w dyszy turbiny Turgo
lub Peltona albo otwarciem kierownicy w przypadku turbiny Francisa lub turbiny o przepływie
osiowym).
Śruba Archimedesa może być stosowana jako silnik wodny w przypadku niskich lub bardzo niskich spadów, dla których dobór klasyczny prowadzi do turbiny Banki-Michella lub Kaplana.
W porównaniu z równoważną turbiną o przepływie osiowym śruba Archimedesa jest o 20% tańsza i dodatkowo przyjazna dla ryb
Główną wadą silnika wodnego z śrubą Archimedesa są jej znaczne rozmiary. W przypadku lokalizacji o spadzie użytecznym H = 6,7 m oraz natężeniu przepływu Q = 0,272 m3/s odpowiednio
dobrana śruba Archimedesa generuje moc około 13,5 kW pracując z szybkością obrotową 53 obr/
min. Przy kącie pochylenia osi śruby równym 30o średnica śruby wynosi D = 1,0 m, a całkowita
długość - około 15 m.
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Rysunek A9: Sprawność turbin i innych silników wodnych w zależności od obciążenia
(natężenie przepływu odniesione do wartości znamionowej)

Śruba obraca się wewnątrz cylindrycznej rynny o średnicy niemal równej średnicy śruby. Szerokość szczeliny promieniowej między śrubą, a rynną wynosi około 3 do 5 mm. Rynna wykonana
jest z betonu. Może być również prefabrykowana z blach stalowych. Ta ostatnia opcja minimalizuje koszty prac hydrotechnicznych. Można również wykonać kompletną śrubę jako jeden silnik wodny, zawierający w miarę możliwości także zamknięcie na wlocie oraz kratę ochronną.
W przypadku, gdy nie są potrzebne żadne prace hydrotechniczne ostatnia konfiguracja przynosi
znaczne oszczędności.
Standardowy napęd składa się z silnika wodnego połączonego sprzęgłem elastycznym z przekładnią. Napęd projektuje się tak, by spowodować minimalne straty sprawności w przekładniach
i sprzęgłach. Celem niedopuszczenia do rozbiegu po odłączeniu od sieci stosuje się hamulec bezpieczeństwa. Górne i dolne łożysko projektuje się tak, by mogły przejąć obciążenia promieniowe
i osiowe. Zwykle są one przewymiarowane celem zapewnienia dużej trwałości. Górne łożysko
smarowane jest w sposób automatyczny smarem stałym, natomiast łożysko dolne jest zwykle
łożyskiem trwale wodoszczelnym. Całkowite zamknięcie szczelnego łożyska tocznego zapobiega przedostawaniu się cieczy smarującej do rzeki.
Ponieważ szybkość obrotowa śruby jest bardzo niska, do przeniesienia napędu na generator
z jednoczesnym zwiększeniem obrotów niezbędny jest odpowiedni ciąg urządzeń. Standardowy
napęd składa się z silnika wodnego połączonego za pomocą sprzęgła podatnego z przekładnią.
Hamulec bezpieczeństwa zapobiega rozbiegowi w przypadku rozłączenia generatora z siecią.
Istotną częścią silnika wodnego jest zamkniecie na dopływie wody i jej układ sterowania. Zamknięcie to zapewnia możliwość sterowania przepływem wody przez jaz i przez silnik wodny.
Zamknięcie jazu otwiera się i zamyka pod ciśnieniem wywieranym przez pompę hydrauliczną.
Szybkie zamkniecie następuje w przypadku odstawienia awaryjnego lub zaniku napięcia w sieci.
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2.10.4. Turbina o przepływie poprzecznym
a. Opis
Turbina o przepływie poprzecznym, znana również jako turbina Banki-Michella od nazwisk jej
wynalazców lub jako turbina Ossbergera od nazwy firmy wytwarzającej tego typu turbiny od
ponad 60 lat, składa się z dwóch podstawowych części - wirnika i dyszy. Wirnik ma postać bębna
ograniczonego dwiema tarczami kołowymi, prostopadłymi do wału. Łopatki o pojedynczej krzywiźnie wykonane są z blachy metalowej. Są one mocowane pomiędzy dwiema tarczami, na ich
części obwodowej. Dysza kieruje wodę na powierzchnię obwodową wirnika pod pewnym kątem
natarcia. Przemieszczająca się do wnętrza wirnika struga oddaje część swojej energii łopatkom
znajdującym się naprzeciw dyszy i tworzącym pierwszy stopień turbiny. Następnie struga opuszcza wirnik oddając energię mechaniczną łopatkom znajdującym się po stronie przeciwnej osi
wirnika i tworzącym stopień drugi turbiny. Zmieniając kierunek dyszy kształtuje się kanał przepływowy tak, by natężenie przepływu uzyskało pożądaną wartość. Ogólną konfigurację turbiny
o przepływie poprzecznym pokazano na rys. A10a, natomiast rysunek A10b przedstawia rzut
aksonometryczny typowej turbiny o przepływie poprzecznym.
Głównymi zaletami turbin o przepływie poprzecznym jest ich prosta konstrukcja i łatwość wykonania oraz utrzymania w warunkach eksploatacyjnych. Do wad należą bardzo duże rozmiary,
szczególnie w porównaniu do turbin reakcyjnych (turbin Francisa lub o przepływie osiowym),
i maksymalna sprawność nie przekraczająca 84%.

Rysunek A10a, A10b: a) Typowa konfiguracja i b) rzut aksonometryczny turbiny o przepływie poprzecznym
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b. Własności eksploatacyjne
Turbina o przepływie poprzecznym nadaje sie szczególnie dobrze do pracy w zakresie spadów
od średnich do niskich8, co wynika z przedstawionego na rysunku A11 zestawienia zakresu jej pracy z zakresem turbiny Turgo i silnika wodnego z śrubą Archimedesa. Podobnie, jak w przypadku
turbin Peltona, krzywa sprawności w funkcji natężenia przepływu jest płaska, lecz maksymalna
sprawność nie może przekroczyć 84%. Zakres przepływów można rozszerzyć, jeśli dysza i wirnik
są podzielone na sekcje, jak to pokazano rysunku A12.

Rysunek A11: Zakres pracy turbin Banki-Michella w zestawieniu z zakresem pracy turbin typu Turgo
oraz silników wodnych ze śrubą Archimedesa

Rysunek A12: Sprawność turbin o przepływie poprzecznym (Banki-Michella)
w zależności od natężenia przepływu
8 Wirnik turbiny w wykonaniu klasycznym pracuje w napowietrzanej komorze nad lustrem dolnej wody. Z tego względu stosowanie jej przy
najniższych spadach uważa się często za nieekonomiczne (przyp. tłum.).
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c. Standaryzacja i wymiary turbin o przepływie poprzecznym
Turbiny o przepływie poprzecznym są standaryzowane przez wiele firm; największe tradycje w tym zakresie ma firma Ossberger produkująca turbiny o mocy znamionowej do
1 000 kW. Firma IREM produkuje małe turbiny o przepływie poprzecznym i mocy znamionowej
7,15 oraz 30 kW. Zakres pracy i wymiary główne standaryzowanych turbin o przepływie poprzecznym pokazano na rysunku A13.

Typ

Nmax [kW]

A

B

C

FI 1

7

1 050

600

450

FI 2

15

1 400

800

600

FI 3

30

1 750

1 000

750

Rysunek A13: Zakresy pracy i wymiary główne małych turbin o przepływie poprzecznym
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3. Finansowanie
W poniższym rozdziale przedstawione zostaną informacje o dostępie do finansowania inwestycji
związanych z odbudową mikro elektrowni i małych elektrowni wodnych w ośmiu krajach,
w których realizowany jest projekt RESTOR Hydro, tj. w Belgii, Litwie, Szwecji, Słowenii, Grecji,
Francji, we Włoszech i w Polsce.
Zbadane zostały różne możliwości finansowania i źródła pozyskiwania kapitału, obejmujące
fundusze strukturalne UE, agencje restrukturyzacji, banki, prywatnych inwestorów i publiczne
udziały w spółdzielniach. Następnie wskazano polecane najlepsze rozwiązania stosownie do
potrzeb i możliwości każdego z analizowanych krajów. Pod uwagę należało wziąć zmieniającą
się sytuację w związku z Polityką Spójności UE na lata 2014-2020. Dla każdego z krajów stworzona
została szczegółowa lista wszystkich dostępnych opcji finansowania inwestycji.

3.1. Spółdzielnia z udziałami wspólnotowymi
W przeciwieństwie do pozyskiwania kapitału od akcjonariuszy oczekujących maksymalizacji
zysków, spółdzielnia z udziałami wspólnotowymi reprezentuje inne podejście. Członkowie
spółdzielni są jednocześnie właścicielami, inwestorami i konsumentami, odgrywającymi
ważną rolę w projekcie. W odróżnieniu od mało transparentnych produktów inwestycyjnych,
członkowie spółdzielni mają możliwość zaangażowania się w projekt, pracy w charakterze
wolontariuszy, ekspertów, doradców i lojalnych klientów.
Przykład tworzenia modelu biznesowego spółdzielni z udziałami wspólnotowymi jest dostępny
na stronach:
www.restor-hydro.eu/documents/2013/04/cooperative-business-model.pdf.

3.1.1. Model finansowy spółdzielni zarządzanej przez lokalną wspólnotę i będącej
jej własnością
Z uwagi na różne uwarunkowania prawne w ośmiu analizowanych krajach, niemożliwe jest
stworzenie modelu finansowego, który odpowiadałby realiom wszystkich obszarów. W projekcie
RESTOR Hydro – niezależnie od powyższego zastrzeżenia – stworzono precyzyjne narzędzie do
obliczeń finansowych, które może być wykorzystane przez podmioty zainteresowane odbudową
lub budową nowej mikro elektrowni lub małej elektrowni wodnej. Zastępując we wzorze ogólne
zmienne zmiennymi charakterystycznymi dla warunków lokalnych można uzyskać pogląd na
temat zasadniczych wskaźników finansowych w projekcie. Model finansowy dostępny jest na
stronach: www.restor-hydro.eu/documents/2012/10/d3-1-2.xlsx.

3.1.2. Przykłady dobrych praktyk w tworzeniu spółdzielni energetycznych
Młyn Wassermühle Karoxbostel w miejscowości Seevetal-Karoxbostel na południe od
Hamburga jest przykładem utworzonej z powodzeniem spółdzielni realizującej projekt
odbudowy mikroelektrowni wodnej w Niemczech. Pierwsza udokumentowana wzmianka
o młynie pochodzi z 1438 roku, a sam obiekt jest wpisany do rejestru zabytków. w 2011 roku, po
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śmierci ostatniego młynarza, budynek pozostał opuszczony i od tej pory nie był używany. Młyn
zaczął popadać w ruinę, a okoliczni mieszkańcy byli świadkami kradzieży starych i zabytkowych
elementów wyposażenia obiektu. W celu uniknięcia dalszego procesu niszczenia zabytkowego
budynku, na początku 2012 roku mieszkańcy Seevetal i okolic chcąc ocalić stary młyn założyli
stowarzyszenie. Ta forma organizacyjna umożliwia członkom ubieganie się o specjalne dotacje
(takie jak niemiecki fundusz dla młynów). Projekt otrzymał m.in. dotację Niemieckiego Funduszu
Ochrony Zabytków (Trust Deutsche Stiftung Denkmalschutz) i Funduszu Ochrony Środowiska
Dolnej Saksonii BINGO (Niedersächsische Bingo-Umweltstiftung). Ściśle mówiąc, projekt nie jest
realizowany przez spółdzielnię, lecz stowarzyszenie. Celem stowarzyszenia nie jest generowanie
zysków i wypłacanie ich członkom procentu od zysków, jednak opisane wyżej działania są dobrym
przykładem tego, w jaki sposób grupa osób może, jednocząc się, zrealizować wspólny projekt.

Archiwalny projekt Wassermühle Karoxbeustel (Verein Wassermühle Karoxbostel e.V.)

Idea odbudowy starego młyna będąca głównym celem stowarzyszenia bardzo szybko zyskała
zainteresowanie wielu mieszkańców. Już dwa tygodnie po założeniu stowarzyszenie liczyło ono
ponad 100 członków (obecnie członków jest około 500, a roczna składka członkowska to 10
euro).
Aby umożliwić osobom zainteresowanym projektem śledzenie jego postępów, powstała strona
internetowa (http://wassermühle-karoxbostel.de). Lokalni rzemieślnicy, którzy wspomogli
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projekt swoją pracą i materiałami mogli w zamian umieścić banery na stronie internetowej
młyna. Zostali również wymienieni w tzw. dzienniku młyna, czyli blogu poświęconym działaniom
podejmowanym w obiekcie.
Aby zebrać dodatkowe fundusze niezbędne do realizacji projektu, na terenie młyna organizowane
są wydarzenia kulturalne, takie jak koncerty czy spotkania poetyckie. W przeszłości Wassermühle
Karoxbostel był zasilany mocą jednego koła nadsiębiernego, które zapewniało wystarczającą
ilość energii do napędu maszyn w młynie i tartaku. Koło napędzało ponadto generator energii
elektrycznej połączony z akumulatorami. Młyn był zasilany wodą z kilku stawów, które łącznie
obejmowały obszar czterech hektarów. Stowarzyszenie planuje, aby do roku 2017 odbudować
te elementy infrastruktury i urządzenia związane z pracą młyna.

Młyn wodny Karoxbeustel (Verein Wassermühle Karoxbostel e.V.)

3.1.3. Analiza barier rozwoju spółdzielni z udziałami wspólnotowymi
Kluczową kwestią dla spółdzielni zamierzającej odbudowę i uruchomienie małej elektrowni
wodnej jest posiadanie prawa do korzystania z wody. Jednak procedura uzyskania pozwoleń
gwarantujących to prawo może okazać się długa i skomplikowana. Ponieważ brak przyznania
spółdzielni stosownych zezwoleń uniemożliwia realizację projektu, planowanie inwestycji
należy rozpocząć od zebrania informacji na temat uwarunkowań związanych z pozyskaniem
pozwolenia na korzystanie z wody na cele hydroenergetyczne.
Energetyka wodna jest czystą technologią produkcji energii umożliwiającą redukcję emisji CO2
do atmosfery. Zdarza się jednak, że organizacje ekologiczne protestują przeciwko projektom
hydroenergetycznym w obawie przed ich negatywnym wpływem na faunę i florę w środowisku
wodnym. W skrajnych przypadkach wystąpienia poważnych konfliktów zaleca się współpracę
z firmami wyspecjalizowanymi w prowadzeniu mediacji w obszarze energetyki wodnej.
Niechęć wobec projektu przejawiać mogą również mieszkańcy terenów sąsiadujących z inwestycją. Jej przyczyną może być podejrzliwość, wynikająca z faktu nieuczestniczenia w projekcie
lub typowa postawa określana angielskim skrótem NIMBY (Not in my back yard czyli „nie na moim
podwórku”). Spółdzielcza forma działania pozwala zachęcić osoby nastawione nieprzychylnie do
udziału w projekcie. Wobec tego nieodłączną częścią przedsięwzięcia powinno być informowanie
lokalnej społeczności o inwestycji oraz umożliwienie zaangażowania w projekt.
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Zachęcenie mieszkańców do wykupu udziałów w spółdzielni może sprawiać trudności, czego
konsekwencją może okazać się zebranie niewystarczającego kapitału. Powodem takiej sytuacji
jest zazwyczaj brak wystarczającej wiedzy na temat modelu spółdzielczego lub brak zaufania
do inicjatyw obywatelskich. Ponieważ są to przypadki uniemożliwiające realizację projektu, aby
uniknąć takiego ryzyka należy zagwarantować wystarczające środki na kampanię informacyjną
i ukierunkowane działania marketingowe.
Poważną barierę w rozwoju hydroenergetyki stanowi również problem dostępu do kredytów
bankowych. Zgoda banku decyduje często o możliwości realizacji inwestycji. Z tego względu
podczas negocjacji z przedstawicielami banków konieczne jest przedłożenie już na pierwszym
spotkaniu rzetelnie opracowanego planu finansowego oraz studium wykonalności.
Kolejną barierę przy odbudowie elektrowni wodnej mogą stanowić wymogi związane z Ramową
Dyrektywą Wodną (RDW)9. Celem RDW jest osiągnięcie do roku 2015 (w niektórych przypadkach
do roku 2021) dobrego stanu chemicznego, biologicznego i ekologicznego wszystkich części
wód w ujęciu ilościowym i jakościowym. Dla energetyki wodnej zapisy RDW oznaczają zazwyczaj
konieczność wybudowania przepławki dla ryb, co wiąże się z wysokimi kosztami projektu. Ważne
jest zatem zapoznanie się z przepisami implementującymi zapisy RDW w prawie krajowym
w początkowej fazie realizacji projektu.

3.1.4. Zalecenia odnośnie tworzenia spółdzielni
W niniejszym rozdziale zostaną opisane trzy najważniejsze zalecenia dotyczące tworzenia
spółdzielni. Odnoszą się one do kwestii udziału mieszkańców oraz bezpieczeństwa prawnego
i finansowego.
a. Udział mieszkańców
Aby wzbudzić jak największe zainteresowanie projektem budowy MEW wśród lokalnej
społeczności, na początkowym etapie jego realizacji należy podjąć konkretne działania. Jednym
z nich może być organizowanie sesji informujących, które mogą okazać się sposobem na
przekonanie najbardziej sceptycznych mieszkańców. Wskazanie historycznej i kulturowej roli
obiektu może zwiększyć świadomość jego wartości wśród mieszkańców oraz zapewnić wsparcie
odpowiednich władz.
b. Bezpieczeństwo prawne
Jak wspomniano w poprzednim rozdziale jednym z najważniejszych aspektów prawnych
w przypadku spółdzielni zamierzającej odbudować i uruchomić małą elektrownię wodną jest
posiadanie pozwolenia umożliwiającego korzystanie z wody. Inne zezwolenia, np. pozwolenie
budowlane zyskują znaczenie dopiero na kolejnych etapach projektu. Aby uniknąć kłopotów
prawnych podczas tworzenia kooperatywy zaleca się aby przedstawiciele spółdzielni oraz
właściciel obiektu dokonali szczegółowego omówienia wszystkich możliwych wariantów
realizacji przedsięwzięcia i aby na tej podstawie sporządzili odpowiednią umowę. Zanim wykonana
9

Tekst dyrektywy 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku wraz z jej tłumaczeniami na języki krajów
członkowskich można znaleźć: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060.
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zostanie wstępna analiza inwestycji zaleca się podpisanie jej w formie listu intencyjnego,
gwarantującego zamiar zaangażowania właściciela obiektu w realizację inwestycji. Jeśli wyniki
wstępnej analizy będą pozytywne umowa powinna zostać sformalizowana i przygotowana z
pomocą prawnika.
c. Bezpieczeństwo finansowe
Członkowie spółdzielni będą zainteresowani przystąpieniem do inwestycji jeśli udziały
finansowane kredytem bankowym będą bezpieczne. Starając się o kredyt na realizację projektu
budowy mikro elektrowni lub małej elektrowni wodnej banki zazwyczaj wymagają kilku
typowych informacji i dokumentów10. Należą do nich:
•

dane finansowe o kliencie;

•

studium wykonalności projektu (ocena techniczna i finansowa) wykonane przez
wiarygodnego konsultanta;

•

udokumentowane doświadczenie przy realizacji projektów o podobnym charakterze lub
umowa z wykwalifikowanym menedżerem projektu;

•

decyzja lokalizacyjna uwzględniająca ocenę oddziaływania na środowisko;

•

informacje na temat wykonania urządzeń;

•

gwarancje na urządzenia oraz umowy związane z ich obsługą i konserwacją;

•

długoterminowa umowa na zakup energii po określonej cenie podpisana z wiarygodnym
odbiorcą;

•

plan finansowy, biznesplan, i plan zarządzania ryzykiem, zawierające pełne sprawozdania
finansowe pro-forma; oraz

•

zobowiązania kapitałowe.

3.2. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (EFSI)
Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (w poprzednim okresie finansowania
określane jako Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności) wspierają program Polityki Spójności
UE w okresie 2014-2020.
W nowym okresie finansowania 2014–2020, w ramach zreformowanej polityki spójności,
zostanie udostępniona kwota 351,8 miliardów euro przeznaczonych na inwestycje
w regionach, miastach oraz inwestycje w gospodarkę. Będzie to główne narzędzie
inwestycyjne służące wypełnieniu celów do roku 2020, do których należą wzmacnianie
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, przeciwdziałanie zmianom klimatu i wzmacnianie
zależności energetycznej oraz ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego.
10

Raport na temat barier finansowych i istniejących rozwiązań, str. 18, wersja w formacie PDF dostępna na stronie: http://rescoop.eu/sites/
default/files/project-resources/report_on_financial_barriers_and_existing_solutions_final.pdf.
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Cele te będą realizowane poprzez dobór odpowiednich priorytetów w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Należą do nich np. wsparcie małych i średnich
przedsiębiorstw. W ciąg siedmiu lat kwota wsparcia ma się w tym przypadku podwoić
z 70 do 140 miliardów euro. W nowym okresie finansowania przy wspomaganiu projektów
współfinansowanych z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych modyfikacje mają
polegać na zwiększeniu istotności weryfikacji wyników oraz wprowadzeniu rezerw na realizację.
Ważne jest również, że efektywność funduszu spójności, funduszu rolnego i morskiego będzie
połączona z zarządzaniem finansowym, aby zachęcić kraje członkowskie do przestrzegania
wytycznych UE w ramach tzw. semestru europejskiego11.
W nowym okresie finansowania 2014-2020 stworzono wspólne ramy dotyczące instrumentów
Polityki Spójności UE, którymi są:
•

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

•

Fundusz Spójności

•

Europejski Fundusz Społeczny (EFS).

Celem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego12 jest wzmocnienie gospodarczej
i społecznej spójności Unii Europejskiej poprzez korygowanie nierównowagi pomiędzy regionami.
Fundusz wspiera inwestycje w kilku kluczowych obszarach tematycznych:
•

innowacje i rozwój;

•

agenda cyfrowa;

•

wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (SMEs); oraz

•

gospodarka niskoemisyjna.

Inwestycje związane z budową mikroelektrowni i małych elektrowni wodnych w większości
przypadków wpisują się w obszar tematyczny gospodarki niskoemisyjnej.
Europejski Fundusz Społeczny13 jest instrumentem, którego celem jest wspieranie zatrudnienia
w państwach europejskich poprzez pomoc obywatelom UE w zdobywaniu pracy i zapewnienie
sprawiedliwych jej warunków. Działania funduszu polegają na inwestowaniu w kapitał ludzki,
tj. w pracowników, młodych ludzi oraz w osoby poszukujące pracy. Inwestując rocznie około 10
miliardów euro fundusz zwiększa możliwości zatrudnienia milionów Europejczyków, zwłaszcza
tych, dla których znalezienie pracy stanowi problem.
Podczas prac związanych z niniejszą publikacją informacje na temat Funduszu Spójności w nowym
okresie finansowania nie były jeszcze dostępne.

11
12
13

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_pl.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_pl.cfm
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=pl
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3.2.1. EFSI w nowym okresie programowania
Na poziomie europejskim Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne są funduszami
centralnie zarządzanymi przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej).
Komisja negocjuje i zatwierdza tzw. narodowe strategiczne ramy odniesienia, zgłaszane przez
państwa członkowskie i przydziela im środki.
Każdy kraj przygotowuje programy operacyjne, które definiują priorytety i wydatki na jakie
mogą być przeznaczone środki z funduszy. Każdy z programów jest administrowany przez organ
publiczny, tzw. Instytucję zarządzającą.
Wykaz instytucji zarządzających we wszystkich państwach członkowskich wraz z danymi
kontaktowymi dostępny jest na stronach: http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_en.cfm.
Wszystkie regiony europejskie mogą korzystać z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Aby jednak pomoc zapewniana była
proporcjonalnie do poziomu produktu krajowego brutto (PKB) istnieje podział na regiony słabiej
rozwinięte, będące w okresie przejściowym i bardziej rozwinięte (patrz rys. poniżej).

Symulacja uprawnień do pomocy w latach 2014–2020 w zależności od poziomu PKB per capita14

14

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_pl.pdf (str. 16).
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3.2.2. Łączenie EFSI z programem finansowania Horyzont 2020
W nowym okresie finansowania 2014-2020 możliwe stało się łączenie programu finansowania
Horyzont 2020 z funduszami Polityki Spójności UE. Oba instrumenty mają wspólny cel jakim jest
inteligentny rozwój Europy do roku 2020.
Propozycje regulacyjne Komisji Europejskiej obejmują elementy mające ułatwić połączenie
instrumentów Polityki Spójności i programu Horyzont 2020:

15
16

•

Oba działania mają taki sam, siedmioletni, okres programowania, umożliwiający
synchronizację finansowania i planowania.

•

Pomimo różnych celów, oba działania mają takie samo zadanie nadrzędne, polegające
na wspieraniu inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu
rozwoju, zgodnie ze strategią Europa 2020.

•

Ujednolicenie zasad dotyczących kwalifikowalności kosztów (tj. zasad dotyczących
kwot ryczałtowych, stawek zryczałtowanych, kosztów jednostkowych dopuszczanych
przy łącznym finansowaniu, kosztów bezpośrednich i pośrednich niewymagających
udokumentowania poniesionych wydatków i podatku VAT) pomiędzy programem
Horyzont 2020 a instrumentami Polityki Spójności jest sporym ułatwieniem dla
beneficjentów w porównaniu z dotychczas obowiązującymi różniącymi się w obu
programach wymogami.

•

Możliwość wykorzystania finansowania z funduszy Polityki Spójności i programu Horyzont
2020 (oraz innych instrumentów finansowych UE) w ramach jednego projektu na pokrycie
różnych kosztów. Takie zasady (Art. 55(8) proponowanych regulacji15) do finansowania
projektów indywidualnych w ramach programu Horyzont 2020.

•

Możliwość inwestowania w innych regionach UE z głównego programu operacyjnego, tj.
do 10% budżetu programu operacyjnego (w przypadku Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Obszarów Wiejskich 3%) jeśli wyniki projektu będą przynosiły korzyść obszarowi
wynikającemu z programu operacyjnego. Takie zapisy są ważne z punktu widzenia
możliwości budowania trans granicznej infrastruktury badawczej (patrz. Europejskie
Forum Strategiczne na rzecz Infrastruktury Badawczej – Plan działań16), klastrów lub
inwestycji dotyczących współpracy w sieci (Art. 60-2).

•

Rozwój strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji jest warunkiem
zatwierdzenia elementów badawczo-innowacyjnych w umowach partnerstwa
i programach operacyjnych. Są to kluczowe instrumenty zwiększające współgranie
z programem Horyzont 2020.

COM(2011) 615 wersja ostateczna.
The European Strategy Forum on Research Infrastructures - roadmap.
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•

Udział środków pochodzących z funduszy Polityki Spójności na rzecz poprawy
współpracy regionalnej (3,1% środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
z czego 6% przeznaczone jest na współpracę między regionami) umożliwia budowę
transgranicznych połączeń między regionalnymi centrami innowacji, kontynuację
działań zapoczątkowanych w ramach programu Regiony Wiedzy i Potencjał Badawczy,
współpracę klastrów w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności
i Innowacji oraz nawiązywanie kontaktów pomiędzy centrami innowacji, jednocześnie
nie wykluczając mniej rozwiniętych regionów.

Strategiczna i operacyjna koordynacja realizacji założeń synergii pomiędzy funduszami
Polityki Spójności i programu Horyzont 2020 odbywa się dzięki współpracy przedstawicieli
organów i instytucji wdrażających te instrumenty (między innymi tzw. krajowych punktów
kontaktowych).

3.2.3. EFSI i projekty małych elektrowni wodnych
Pomimo niezaprzeczalnych korzyści jakie daje regionom i miastom zrównoważona energetyka,
z Europejskich Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności sfinansowano do tej pory niewiele
projektów związanych z energetyką odnawialną i małymi elektrowniami wodnymi. W okresie
finansowania 2007-2013 nowe państwa członkowskie przeznaczały na rozwój zrównoważonej
energetyki średnio 2,4% budżetu z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Ten udział
procentowy wyraża się kwotą 4,3 miliarda euro.
W okresie 2014-2020 w ramach Polityki Spójności postawiony został wymóg minimalnego udziału
wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które w każdym z regionów ma
być przeznaczone na działania prowadzące do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, w tym
odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i czysty transport miejski.
Minimalny udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w inwestycje
wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną ma kształtować się następująco:
•

20% w regionach bardziej rozwiniętych;

•

15% w regionach będących w okresie przejściowym;

•

12% w regionach słabiej rozwiniętych.

Takie regulacje zapewnią inwestycje z EFRR wspierające gospodarkę niskoemisyjną na poziomie
23 miliardów euro, nie licząc dodatkowego wsparcia na ten cel pochodzącego z Funduszu
Spójności.
W obszarze „zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych” inwestycje z EFRR
i Funduszu Spójności będą obejmować:
•

Inwestowanie w produkcję i dystrybucję energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

•

Wspieranie projektów zwiększających wiedzę i wspierających wzrost wykorzystania
energii odnawialnej w sektorze publicznym i prywatnym.
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Wskazanie informacji o kwotach, jakie zostaną przeznaczone na projekty hydroenergetyczne
jest niemożliwe, gdyż państwa członkowskie mają prawo do definiowania swoich własnych
priorytetów związanych z przeznaczeniem funduszy na poszczególne obszary i podobszary.
W większości przypadków państwa członkowskie nadal są w trakcie negocjowania umów
dotyczących działań priorytetowych. Wiadomo jednak, że udział środków przeznaczonych na
projekty związane z odnawialnymi źródłami energii będzie w obecnym okresie finansowania
2014-2020 wyższy niż w okresie poprzednim.

3.2.4. Dotychczasowe projekty małych elektrowni wodnych wspierane z funduszy
strukturalnych
Poniżej przedstawione są wybrane przykłady zrealizowanych projektów małych elektrowni
wodnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych17.
a. Węgry
W latach 2004-2006 węgierskie ministerstwo zatwierdziło jeden projekt budowy małej elektrowni
wodnej współfinansowany ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych:
•

Nazwa projektu: Małe elektrownia wodna na rzece Raba;

•

Beneficjent: Hydro Power Consulting Hungary ltd;

•

Lokalizacja: wieś Kenyeri (komitat Vas, Węgry Zachodnie);

•

Kwota finansowania ze środków UE: ~1,2 milionów euro.

b. Słowacja
Energetyka wodna ma w Słowacji długą tradycję. Ze względu na sprzyjające uwarunkowania
geograficzne w Słowacji pracują setki elektrowni wodnych. Wiele z nich to obiekty ponad
60-letnie. W 2005 roku słowackie Ministerstwo Gospodarki zatwierdziło 5 projektów
hydroenergetycznych współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych:
•

Nazwa projektu: Małe elektrownia wodna Svrckova;

•

Beneficjent: Anna Chorvátová ALFA , miasto Żylina;

•

Kwota przyznanego finansowania: 4,19 milionów koron słowackich (1 EUR = 37,5 SKK).

3.2.5. Porady na temat skutecznego pozyskiwania finansowania z EFSI
a. Źródła informacji
Dotarcie do odpowiednich informacji na temat sposobu składania wniosków o udzielenie
wsparcia z funduszy strukturalnych oraz zrozumienie ich nie jest trudne. Istnieją różnego rodzaju
kanały informacji: ministerialne, prowadzone przez instytucje zarządzające i inne, w których
17

http://www.inforse.org/europe/Structuralfunds/SF_Hydro.htm#sf_hungary_hydro.
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dostępne są wiadomości na temat ogłaszanych konkursów, warunków i form finansowania oraz
procedur i terminów. We wszystkich państwach UE informacje na temat procedur wnioskowania
dostępne są w sieci internet w językach poszczególnych krajów. Często organizowane są
także warsztaty informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Ponadto informacje na temat
możliwości finansowania dostępne są w punktach informacyjnych oraz przesyłane w formie
newsletterów przez rozmaite organizacje i firmy konsultingowe, które kierują wiadomości do
zainteresowanych grup.
b. Wymagane dokumenty
W przypadku większości projektów związanych z budową, oprócz złożenia wypełnionego
wniosku i gwarancji finansowych na pokrycie wkładu własnego, wymagane jest również
przeprowadzenie audytu w trakcie procedury wnioskowania. Niekiedy wymagane są dodatkowe
dokumenty, takie jak np. plany inwestycyjne lub plany rozwoju w przypadku projektów
komunalnych. Czasem niezbędne może być również przedłożenie oficjalnej decyzji rady organu
samorządowego. Zwykle przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku
zajmuje od dwóch do czterech miesięcy, choć w przypadku niektórych projektów czas ten
może się wydłużyć (np. w przypadku gdy wymagane jest przedłożenie studium wykonalności).
Skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy konsultingowej pozwala zazwyczaj przyspieszyć
proces, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami sięgającymi często ponad 10 tysięcy euro, które
nie zawsze są zaliczane do kosztów kwalifikowanych związanych z realizację projektu.
c. Finansowanie wkładu własnego
Nawet w sytuacji wysokiej stopy dofinansowania ze środków UE, zagwarantowanie środków
na pokrycie wkładu własnego może stanowić poważną barierę dla niektórych inwestorów,
np. organizacji non-profit. W związku z koniecznością przedłożenia gwarancji finansowych na
pokrycie wkładu własnego w przypadku każdego wniosku ważne jest poświęcenie uwagi tej
kwestii w bardzo wczesnej fazie planowania inwestycji. W ramach pomocy inwestorom w tym
zakresie, w niektórych krajach organy publiczne zapewniają podmiotom o ograniczonych
zasobach kapitałowych i niskiej zdolności kredytowej dodatkowe wsparcie finansowe na
szczeblu samorządowym lub krajowym.
d. Gdzie można uzyskać pomoc?
Instytucje zarządzające, zajmujące się administrowaniem funduszami powinny zapewnić dostęp
do wszelkich informacji na temat możliwości otrzymania pomocy na realizację określonego
projektu. O pomoc w przygotowaniu wniosku można zwrócić się do licznych państwowych lub
prywatnych konsultantów świadczących tego typu usługi.
Lista instytucji zarządzających w krajach UE 27 dostępna jest na stronach Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm.
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3.3. Dotacje i kredyty w wybranych krajach
Dostępność dotacji i kredytów jest uzależniona od specyfiki danego kraju. W niektórych państwach źródłem finansowania inwestycji mogą być kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku gdy są one nieoprocentowane. Opisane w kolejnych
podrozdziałach przykłady wskazują możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację
projektów hydroenergetycznych w postaci dotacji i kredytów w ośmiu wybranych krajach.

3.4. Finansowanie projektów w Belgii
W tym rozdziale omówione zostaną możliwości finansowania projektów małych elektrowni
wodnych w Belgii. Ze względu na niewielkie moce elektrowni, jakie mogą być budowane
i modernizowane w Belgii, większość projektów jest realizowana przez pojedynczych
przedsiębiorców lub małe przedsiębiorstwa, do których zalicza się również spółdzielnie. Zdarza
się coraz częściej, że odbudowę MEW na swoim terytorium planują gminy (naśladując trend
zapoczątkowany przez Porozumienie Burmistrzów (Covenant of Mayors)). Gminy finansują
odbudowę z własnych środków lub korzystając z programów rozwoju gminnych obszarów
wiejskich wspieranych przez regiony.
Inwestycje w odbudowę małych elektrowni wodnych finansowane są zazwyczaj ze środków
sektora prywatnego (udziały lub kredyty komercyjne) lub z sektora publicznego w przypadku
gmin.
Wsparcie dla działań publicznych związanych z budową lub modernizacją elektrowni wodnych
obejmuje pomoc inwestycyjną z regionów i obniżenie podatków na inwestycje w instalacje
związane z oszczędnością energii (oba rodzaje wsparcia przeznaczone są wyłącznie dla
przedsiębiorstw). Dodatkowe wsparcie mogą otrzymać obiekty stanowiące ważny element
dziedzictwa kulturowego (obiekty zabytkowe, a w Walonii odbudowane koła wodne, które
zostaną udostępnione do zwiedzania).
Kiedy elektrownia działa i wytwarza energię dostępne jest wsparcie produkcji w systemie
zielonych certyfikatów. We Flandrii energetyka wodna jest uprawniona do otrzymywania
zielonych certyfikatów, lecz od czasów ostatnich zmian w systemie procedura ich uzyskiwania
nie została zdefiniowana. W związku z tym, obecnie każdy inwestor musi składać indywidualny
wniosek, aby skorzystać z mechanizmu wsparcia. Jeśli instalacja nie ma prawa do korzystania
z zielonych certyfikatów, przedsiębiorca może, podobnie jak w Walonii, wnioskować o pomoc
inwestycyjną przeznaczoną na rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska18.

18

Więcej informacji: http://www.agentschapondernemen.be/artikel/welke-investeringen-komen-aanmerking-incl-limitatieve
technologie%C3%ABnlijst.
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3.4.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE w Belgii
Wyposażony w turbinę młyn Van Doren w Rotselaar, wpisany na listę zabytków w 1983 roku,
produkuje energię od roku 1995 (75 kW mocy zainstalowanej, roczna produkcja 500 MWh). Projekt
ten był kolebką Ecopower, która w chwili obecnej jest największą spółdzielnią produkującą
zieloną energię we Flandrii i dostarczającą ją do ponad 40 tysięcy swoich członków.
Ecopower posiada również mniejszą elektrownię wodną Bovenslagrad IJse w Overijse (12 kW
mocy zainstalowanej, roczna produkcja 10 MWh) i młyn Schoonhoven w Aarschot (10 kW mocy
zainstalowanej, roczna produkcja 20 MWh).
Walońska spółdzielnia Energie 2030 wraz z miastem Rochefort i prywatnymi partnerami są
założycielami utworzonej w 1999 roku firmy Hydroval, która powstała w celu budowy i eksploatacji
elektrowni wodnej Poix-Saint-Hubert (178 kW mocy zainstalowanej, roczna produkcja 900 MWh).
Pomimo bardzo dużej liczby działających w Belgii elektrowni wodnych (w 2014 roku było ich
116) spółdzielnie hydroenergetyczne nie są popularne. Przyczyną może być fakt, że pozostałe
do wykorzystania lokalizacje (zazwyczaj stare młyny lub dawne zakłady przemysłowe) są ściśle
powiązane z prywatnym majątkiem.

MEW Bovenslagrad IJse in Overijse, 12 kW (Fot. Patrick Wheeler)
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Molen Van Doren, Rotselaar, 75 kW (Fot. Dirk Vansintjan, Ecopower)

3.4.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych w Belgii
Według informacji zebranych przez autorów publikacji, w Belgii, jak dotąd żadne projekty
mikroelektrowni wodnych nie korzystały ze wsparcia z Europejskiego Funduszu Strukturalnego
i Funduszu Spójności.

3.4.3. Granty i kredyty regionalne w Belgii
Projekty związane z OZE, np. energetyka wiatrowa, mogą uzyskać wsparcie z walońskiego
(publicznego) funduszu inwestycyjnego, Regionalnego Stowarzyszenia na rzecz Inwestycji
w Walonii (Société Régionale d’Investissement de Wallonie, SRIW), SOCOFE lub zrzeszenia gmin
(tak zwane intercommunales). Niestety projekty mikroelektrowni wodnych nie są wspierane w
ten sam sposób, ze względu na zbyt małe kwoty jakie wchodzą w grę. Można byłoby jednak
założyć możliwość finansowania grupowego (pooling) kilku projektów (do 1 miliona euro)
z udziałem partnerów w wysokości około 10% kapitału.
Realizujące projekty gminy mają dostęp do gminnych programów rozwoju wsi finansowanych
przez Region Walonii. W chwili obecnej jest kilka projektów budowy mikroelektrowni wodnych
zgłoszonych przez gminy, np. Houyet, Marchin i Vielsalm. Fundusz pokrywa od 65 do 80 procent
kosztów. Pozostały kapitał może być finansowany przez banki. Dodatkowy kapitał może być
pozyskiwany przez gminy od innych inwestorów (patrz poniżej) lub też od spółdzielni.
W projekcie Val-Notre-Dame w Wanze (55 kW mocy zainstalowanej, roczna produkcja 150
MWh) jeden z partnerów otrzymał wsparcie Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (poprzez program LEADER) na pokrycie kosztów związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa instalacji oraz na opracowanie materiałów dydaktycznych.
Na poziomie krajowym możliwe jest skorzystanie z ulg podatkowych na inwestycje związane
z energooszczędnością.
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W Walonii dostępna jest pomoc inwestycyjna dla przedsiębiorstw na zrównoważone i przyjazne
środowisku użytkowanie energii. Poziom wsparcia inwestycyjnego zależy od rozmiaru
przedsiębiorstwa, jego lokalizacji oraz celu inwestycji. Może wynosić 20% dla małych i średnich
przedsiębiorstwa, jest przeznaczone dla instalacji do 100 kW, a kwota inwestycji nie może
przekraczać 9 tys. EUR/kW.
W Walonii dostępna jest pomoc na odbudowę kół wodnych, udostępnianych do zwiedzania,
jeśli lokalizacja ma szczególne znaczenie kulturowe (do 7,5 tys. euro wsparcia z Petit Patrimoine
Populaire Wallon)19.
Podczas odbudowy obiektów zabytkowych udostępnianych zwiedzającym można skorzystać
z ulgi podatkowej w wysokości 36 600 euro (w tym VAT, kwota nie może pochodzić z dotacji)20.
We Flandrii ponad 200 z 320 istniejących młynów jest wpisanych na listę narodowych pomników.
W rezultacie do 80% kosztów odbudowy może być dotowana przez Region Flamandzki.
Pozostałe koszty inwestycji muszą być pokrywane z przychodów ze sprzedaży energii, zielonych
certyfikatów i świadectw pochodzenia.

3.4.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji w Belgii
Sektor prywatny oferuje kredyty stworzone specjalnie na potrzeby systemów OZE. Kredyty
przeznaczone są na finansowanie różnych technologii i rozmiarów inwestycji (np. oszczędność
energetyczna, ocieplanie budynków, energetyka wiatrowa, systemy solarne do podgrzewania
wody, elektrownie fotowoltaiczne itp.). Oferta kredytowa jest skierowana do gospodarstw
domowych, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Zakres i warunki finansowania różnią się w zależności od rodzaju projektu oraz od biznesplanu
przedsięwzięcia.
Triodos to prywatny bank w Belgii, który specjalizuje się w udzielaniu kredytów związanych
z OZE. Triodos w swej historii sfinansował przynajmniej pięć różnych projektów mikroelektrowni
wodnych.
W ostatnim czasie Electrabel, dawny operator i dystrybutor energii sfinansował projekt w Virelles
(7 kW, pilotażowa instalacja wdrażająca nową technologię w Walonii) przekazując na jego
realizację darowiznę.
Do pewnego stopnia, zwłaszcza w przypadku spółdzielni finansowanie można uzyskać za
pomocą agencji gospodarki społecznej, takich jak Crédal lub Syneco w Walonii.
Coraz bardziej popularnym mechanizmem finansowania kreatywnych i innowacyjnych projektów
jest crowdfunding, realizowany poprzez platformy takie jak np. KissKiss BankBank. Ta forma
pozyskiwania funduszy będzie testowana w ramach projektu RESTOR Hydro.

19
20

Więcej informacji: http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Pages/Actualites/PPPW.asp.
Więcej informacji: http://dgo4.spw.wallonie.be/dgatlp/dgatlp/Pages/Patrimoine/Pages/Directions/ProtectionDeductibilite.asp.
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3.5. Finansowanie projektów we Francji
We Francji małe elektrownie wodne (<12 MW) otrzymują wsparcie w postaci taryf feed-in, co
może być uznane jako forma pomocy. Gwarancje pochodzenia i zielone certyfikaty są własnością
nabywcy przypisanego ze względu na taryfy feed-in (zazwyczaj jest to EDF OA).
Na początku roku 2014 przeprowadzana była reforma, której celem było dostosowanie wsparcia
finansowego do potrzeb rynku energii elektrycznej. Są to w ocenie profesjonalistów z branży
istotne zmiany, które wpłyną możliwości rozwoju nowych elektrowni i dlatego nowe zasady
powinny być przejrzyste i dawać gwarancję uzyskania wsparcia.
Niektórzy drobni producenci energii (łączna moc zainstalowana ich obiektów wynosi około
450 MW) nie korzystają z taryf feed-in i sprzedają energię na rynku. W takim przypadku mają
możliwość optymalizacji wykorzystania swoich świadectw pochodzenia.
W odniesieniu do dotacji i subwencji należy dokonać rozróżnienia na te, które są przeznaczone
na budowę nowych elektrowni i na wykorzystywane w związku z modernizacją istniejących
obiektów.
a. Budowa nowych elektrowni wodnych
Bardzo rzadko przyznawane jest dofinansowanie publiczne. Najczęściej projekty są finansowane
za pomocą kredytów bankowych. Istnieją różne rodzaje kredytów, a inwestor musi przedstawić
wiele skomplikowanych form zabezpieczeń. Ogólne wymagania przy finansowaniu nowego
projektu są następujące:
•

minimum 20% do 30% kapitału własnego;

•

promesa kontraktu na taryfy feed-in;

•

przepływy pieniężne zagwarantowane przynajmniej na dwa kwartały finansowe;

•

DSCR (wskaźnik pokrycia obsługi długu) na poziomie około 1.10/1.25;

•

kredyt bankowy udzielany średnio na okres od 15 do 20 lat, często podzielony na kilka
kredytów z różnych banków .

b. Wykorzystanie do budowy istniejących jazów oraz modernizacja istniejących elektrowni
Sytuacje są bardzo różne, wobec czego producent powinien rozważyć różne możliwości
finansowania:
•

Agencje wodne oferują subsydia mające na celu dostosowanie obiektów do wymogów
środowiskowych obejmujące odbudowę ciągłości ekologicznej rzek (od 30 do 60 procent
kosztów projektu);

•

Systemy wsparcia dla energii odnawialnej są oferowane przez niektóre Rady Regionu
(Conseils Régionaux) oraz Rady Generalne (Conseils Généraux);
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•

W finansowaniu mogą również partycypować regionalne delegatury ADEME21. Na
przykład w Burgundii polityka ADEME jest następująca:
o Studium wykonalności: od 50 do 70% wartości studium przed opodatkowaniem
(50% w przypadku grup przemysłowych, a 70% w przypadku małych firm lub
indywidualnych przedsiębiorców);
o Inwestycja: pomiędzy 45 a 65% wydatków bazowych kwalifikowanych związanych
z elektrownią wodną (koszty elektrowni wodnej w oparciu o przelicznik 1 000
EUR/kW) i 20% wartości przepławki.
o ADEME nakłada następujące warunki:


Analizy wykonalności. Należy sporządzić techniczne i finansowe studium
wykonalności zgodnie ze specyfikacją wskazaną na stronach regionalnej
dyrekcji ADEME w Burgundii: rhttp://www.bourgogne.ademe.fr.
Opracowanie musi wziąć pod uwagę finansowanie i wykonanie prac
związanych z funkcjonowaniem instalacji w taki sposób, aby zapewnić
migrację ryb I transport osadów wzdłuż rzeki.



Inwestycja. Instalacja
środowiskowym, tj.:

•

nie powinna posiadać obejść;

•

powinna być wyposażona w turbiny przyjazne rybom lub inne urządzenia
pozwalające ograniczyć śmiertelność ryb w czasie migracji w dół rzeki
(bariery itp.);

•

powinna być wyposażona w urządzenia lub systemy umożliwiające
migrację w górę rzeki (przepławka dla ryb, rozgałęzione rzeki, itp.), które
na żądanie DDT powinny być zatwierdzone przez ONEMA22;

•

powinna posiadać upust lub inne urządzenia umożliwiające transport
osadów.

powinna

być

wzorowa

pod

względem

o W przypadku uwzględnienia w ogólnym projekcie dotacji na przepławkę płatność
jest uzależniona od realizacji tego fragment projektu.
•

O finansowanie można starać się również w Banque Publique d’investissement (BPI), który
przystąpił do OSEO23.

Ten sposób finansowania może różnić się zasadniczo w zależności od regionu.
c. Praktyczne przykłady realizacji projektów
Realizacja projektu GAEC at Pré Couvent (21110 Tart-L’Abbaye), koszt 232 888 EUR:
21
22
23

Francuska Agencja Zarządzania Środowiskiem i Energią (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie ), (przyp. tłum.).
Francuska Krajowa Agencja Wody i Środowiska Wodnego (Office national de l’eau et des milieux aquatiques), (przyp. tłum.).
Œuvre suisse d’entraide ouvrière, (przyp. tłum.).
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•

Rada Generalna (Conseil Géneral) sfinansowała 20%, tj. 46 578 EUR;

•

Rada Regionalna (Conseil Régional) sfinansowała 40%, tj. 93 150 EUR;

•

Wkład własny inwestora 93 160 EUR.

3.5.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE we Francji
We Francji powstało niewiele spółdzielni OZE, a projekty w mikro energetykę wodną w oparciu
o tę formę działalności czekają na realizację. Istnieje jednak spółdzielnia kupująca i sprzedająca
energię odnawialną:
a. ENERCOOP jest stowarzyszeniem spółdzielczym realizującym interes publiczny
Jest to spółdzielnia zrzeszająca wielu udziałowców reprezentujących różne interesy (producenci,
konsumenci, stowarzyszenia, władze lokalne oraz pracownicy SCIC24) o demokratycznej
i transparentnej strukturze, zgodnej z regułą 1 osoba = 1 głos.
Więcej niż połowa (57,5%) zysków musi być ponownie inwestowana z przeznaczeniem na
osiągnięcie celów spółdzielni i jej konsolidacji, z uwzględnieniem zasady przedkładania interesu
publicznego nad interes prywatny.
W wyniku wprowadzenia limitu potencjalnego zysku podczas dorocznego walnego zgromadzenia członków spółdzielnia ma charakter niespekulacyjny, a nawet non-profit.
b. Korzyści z lokalnej spółdzielczości
Statut spółdzielni (SCIC) umożliwia lokalnym władzom wpływanie na decyzje Zarządu za pomocą
udziałów kapitałowych (jest to rodzaj najlepszej dźwigni dla wybranych lokalnie funkcjonariuszy). Regionalna struktura umożliwia również bliższe związki z konsumentami, członkami
i partne-rami. Jest też ukierunkowana na zmiany w zakresie zarządzania energią. Wreszcie,
lokalne spółdzielnie są w oczywisty sposób bardziej odpowiednie do realizowania projektów
związanych z produkcją energii i usługami energetycznymi niż struktury krajowe. Więcej
informacji na ten temat znajduje się na stronach: http://www.enercoop.fr/.
Energie Partagée to ruch wspierający finansowo i organizacyjnie projekty obywatelskie, których
celem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych: http://www.energie-partagee.org/ .

3.5.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych we
Francji
Zdarzają się przypadki współfinansowania projektów przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
poprzez umowy z Radą Regionalną, lecz należą one do rzadkości.
a. Przykłady umów pomiędzy Radą Regionalną a EBI
W regionie Pirenejów Środkowych stworzono unikalny w skali Europy system dopłat do kredytów
na produkcję energii ze źródeł odnawialnych i polepszenie miksu energetycznego. Firmy,
24

La Société Coopérative d’Intérêt Collectif, (przyp. tłum.).
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stowarzyszenia, lokalne władze i farmy w regionie Pirenejów Środkowych mogą wykorzystać
700 milionów euro w formie dopłat do kredytów na energetykę odnawialną. EBI przeznaczył na
finansowanie 350 milionów euro. Środki te zostały połączone z kwotą kolejnych 350 milionów
euro pochodzącą od banków partnerskich, Crédit Agricole, Banque Populaire i Caisse d’Epargne
(Grupa BCPE).
b. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
W południowej Korsyce korzystając ze wsparcia oferowanego przez EFRR mała firma
wybudowała mini elektrownię wodną na rzece Taravo. Elektrownia produkuje czystą energię
odnawialną wspierając sieć elektroenergetyczną i zapewniając jej bezpieczeństwo. Projekt
obejmował montaż przepławki dla ryb i przeprawy dla kajaków. Dzięki temu migracja ryb
znacznie się poprawiła, a kajaki można bezpiecznie przeprawiać. Realizacja projektu kosztowała
989 614 euro, z czego 141 932 euro zostało sfinansowane przez EFRR.
Warto zwrócić uwagę, że niektóre warunki programu finansowania z EFRR na lata 2014-2020
wyłączają możliwość wspierania projektów OZE korzystających z taryf feed-in (na przykład
w regionie Owerni).

3.5.3. Granty i kredyty regionalne we Francji
We Francji brakuje spójnej, jednolitej i zachęcającej do działania polityki, której celem byłby
rozwój małych elektrowni wodnych. Wytwórca jest zmuszony do poszukiwania różnych źródeł
finansowania. Na przykład:
•

ADEME, Rada Regionalna i EFRR (Interreg III); oraz

a. Młyn Mignot w Sirod (39)
Tan dawny młyn, zamknięty w 1985 roku, zlokalizowany na rzece Ain, został poddany gruntownej
odbudowie i zamieniony w elektrownię wodną. Całkowity koszt odbudowy wyniósł około 200
tys. euro. ADEME i Rada Regionalna departamentu Jura wsparły projekt kwotą 35 tysięcy euro.
b. Elektrownia Le Viaduc w Foncine le Bas (39)
Ta dawna elektrownia zlokalizowana na Sekwanie została zamknięta w 1994 roku, a dzięki
projektowi uruchomiono ją ponownie. Nowe pozwolenia na korzystanie z wody zostało wydane
na okres 30 lat. Jaz, którego wysokość jest równa wysokości piętrzenia, został oczyszczony
z osadów. Budowa objęła również rekonstrukcję młyna i budowę kanału. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 300 tys. euro, z czego 56 tys. pochodziło z dotacji uzyskanej połowie od
ADEME i połowie od Rady Regionalnej departamentu Jura.
b. elektrownia wodna o mocy 75 kW w Gommeville (21)
Miasto Gommeville zakupiło usytuowany nad Sekwaną młyn Verniquet, w celu jego odbudowy
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wykorzystania do produkcji energii. Studium wykonalności zostało sfinansowane przez PECB25.
Dokument zawierał porównanie różnych rozwiązań technicznych.
Całkowity koszt projektu wyniósł 502 896 euro. Podstawą do obliczenia dotacji była kwota
281 074 euro, a dotacja zaproponowana przez ADEME wynosiła 65%. Ponadto Rada Regionalna
departamentu Côte d’Or wsparła projekt kwotą 59 030, 81 euro. Wkład własny pochodzący
z kredytów wyniósł 331 435,73 euro. Średnia roczna produkcja energii powinna wynosić 340 000
kWh, co jest równoznaczne z zaoszczędzeniem 29,23 TOE i uniknięciem emisji 40 800 kg
dwutlenku węgla. Wyprodukowane kilowatogodziny będą prawdopodobnie kupowane przez
EDF po cenie 0,10 EUR/kWh. Poziom spodziewanych rocznych dochodów wynosi 34 000 euro.

3.5.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji we Francji
W opinii France Hydro Electricité pomimo, że przedsięwzięcia mają zagwarantowane taryfy
feed-in przez okres 20 lat, banki niechętnie udzielają na nie kredytów i wymagają nadmiernych
gwarancji. Do form zabezpieczeń, jakich zazwyczaj wymagają banki należą:
•

Zabezpieczenie w postaci udziałów firmy, urządzeń, taryf feed-in, wypłaty potencjalnych
odszkodowań związanych budową lub niewywiązaniem się z kontraktu, faktury związane
z taryfami feed-in;

•

Gwarancje wystawione przez firmę-matkę, osobista odpowiedzialność właściciela
projektu;

•

Użytkowanie wieczyste i inne formy zastawu hipotecznego;

•

Poręczenie od jednej lub kilku firm inżynieryjnych potwierdzające zakładaną wielkość
produkcji i ukończenie prac w terminie.

Warunki finansowania małego projektu o wartości do 500 tys. euro:
•

Minimalny wkład własny 20%;

•

Oddzielne finansowanie prac budowlanych i instalacyjnych, zwłaszcza gdy operator nie
jest jednocześnie właścicielem obiektu;

•

Cesja należności od EDF w ramach mechanizmu prawa Dailly’ego;

•

Rękojmia dyrektora zarządzającego;

•

Zastaw hipoteczny na nieruchomości gruntowej.

Warunki finansowania projektu o wartości powyżej 500 tys. euro:

25

•

Minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 15% kwoty kredytu;

•

Gwarantowane taryfy feed-in lub codzienny transfer należności;

•

Zastaw na udziałach firmy lub osobista rękojmia dyrektora zarządzającego;

•

Częściowy zastaw hipoteczny na nieruchomości gruntowej;

Professional Evaluation and Certification Board.
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•

Zastaw na rezerwie finansowej na rachunku;

•

Wniesienie opłaty w gotówce (~7 000 euro na każde 1,000,000 EUR udzielonego kredytu);

•

Roczne oprocentowanie 6% (podczas gdy oprocentowanie w przypadku rynku
nieruchomości wynosi 3.5%);

•

Audyt wykonany przez radcę prawnego;

•

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk obejmujące kierownika projektu i wykonawcę;

•

Ubezpieczenie stron trzecich i wad;

•

Kontrakt na zarządzanie projektem obejmujący zobowiązania budżetowe, harmonogram
i produkcję;

•

Użytkowanie wieczyste;

•

Utrzymanie wskaźnika obsługi zadłużenia DSCR na poziomie 105% w czasie okresu
kredytowania.

Warunki finansowania stały się bardziej rygorystyczne po roku 2011 i od tej pory pozyskanie
finansowania jest trudniejsze.
Rola BPI26 jest postrzegana odmiennie przez małych, pojedynczych inwestorów oraz przez
doświadczonych przemysłowców. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, BPI może
stanowić wsparcie w zakresie kredytów bankowych.
Coraz częściej banki wymagają współfinansowania projektów przez BPI zanim same zdecydują
się na przyznanie kredytu. Pakiety finansowania stają się w ten sposób bardziej złożone, tworząc
dodatkowe koszty syndykalizacji (połączenia kredytów pomiędzy różnymi bankami). Dla małych
projektów stanowi to dość duże obciążenie.
Energetyka często nie stanowi priorytetu w zakresie finansowania przez BPI, ze względu na fakt,
że niektóre agencje tej instytucji uważają hydroenergetykę za dojrzałą technologię, w której nie
ma miejsca na innowacje, tworzenie miejsc pracy i generowanie dochodów.
a. Ogólne komentarze na temat trudności z uzyskaniem finansowania
Trudnością energetyki wodnej i odnawialnych źródeł energii w ogóle jest fakt, że inwestycje
z tego sektora wymagają długotrwałego okresu zadłużenia. Oznacza to wypłatę udziałów
dla wspólników w niesprzyjającym kontekście prawnym (Basel III). Ponadto zagadnienia
techniczne sektora wymagają sporych środków i umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia
zaawansowanych badań i uruchomienia projektu. OZE generują również ograniczone przychody
w stosunku do kwot zadłużenia.
Usługi komercyjne prywatnych banków są przystosowane do udzielania kredytów na mniejsze
kwoty i krótsze okresy. Są to kredyty na projekty mniej skomplikowane pod względem
26

Banque publique d’investissement.
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technicznym, w których umowy zawiera się szybko, a bank w formie odsetek szybko wykorzystuje
wysoki poziom generowanych przychodów. Dlatego banki, pomimo zysków jakie mogą
czerpać z kredytowania projektów hydroenergetycznych, nie są nimi zainteresowane.
Największe banki oferują usługi, które odpowiadają zapotrzebowaniu sektora
hydroenergetycznego (analiza technicznych możliwości uruchomienia projektu, kredyty
długoterminowe, powolny okres zwrotu w stosunku do wysokości kwoty kredytu). Są to
jednak usługi z zakresu wyspecjalizowano, złożonego finansowania (bankowość inwestycyjna),
w ramach której minimalna wartość udzielanego kredytu wynosi powyżej 15 lub 20 milionów
euro. Ten typ bankowości wiąże się również z bardzo wysokimi opłatami. Istnieje rozbieżność
pomiędzy skomplikowanymi wymogami związanymi z procedurą bankową a zakresem projektów
w małą hydroenergetykę. Kryzys finansowy pogłębił jeszcze ten problem.
Wyjściem z sytuacji mogłaby być pomoc ze strony BPI. Jednak instytucja ta jest bardziej skłonna
wspierać projekty średniej wielkości.
Energetyka wodna jest sektorem kapitałochłonnym który nie wpasowuje się w bieżące cele
sektora finansowego, wymagającego trzy- lub pięcioletniego okresu zwrotu z inwestycji.

3.6. Finansowanie projektów w Grecji
W tym rozdziale zostaną przedstawione możliwości finansowania projektów w Grecji.
W przeszłości w tym kraju istniała duża liczba wariantów finansowania małych elektrowni
wodnych. Obecnie sytuacja jest inna. Ponieważ większość instalacji odnawialnych źródeł energii
jest finansowana z sektora prywatnego, dotacje i wsparcie publiczne są ograniczone.
W przeszłości w finansowaniu małych elektrowni wodnych (i bardziej ogólnie obiektów OZE)
swój wkład miał zarówno sektor publiczny (fundusze europejskie i krajowe) jak i prywatny.
Można dokonać podziału na dwa główne źródła finansowania:
•

wsparcie rządowe/publiczne/europejskie; oraz

•

inne źródła finansowania.

Wsparcie rządowe oznacza przede wszystkim taryfy feed-in, subsydia, zasady opodatkowania
(np. ulgi podatkowe), atrakcyjne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz związane
z tworzeniem nowych miejsc pracy, itp.
Najbardziej rozpowszechnioną formą wsparcia są taryfy feed-in. Energia elektryczna
produkowana w małych elektrowniach wodnych jest sprzedawana operatorowi sieci po znanej
z góry cenie (zgodnie z taryfami feed-in) wyznaczonej ustawowo. Wysokość cen taryfowych,
zgodnie z ogólnym trendem w zakresie OZE, w ostatnich latach uległa spadkowi. Trend ten
jest postrzegany jako niesprawiedliwy w stosunku do technologii wodnej, gdyż jej koszty
inwestycyjne, w przeciwieństwie do innych technologii, np. fotowoltaiki i turbin wiatrowych,
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nie zmniejszyły się. Konsekwencją tego jest fakt, że w ostatnich sześciu latach w Grecji powstało
niewiele elektrowni wodnych. Nadal jednak możliwe jest stworzenie projektów, które w tych
warunkach okażą się opłacalne dla inwestorów.

3.6.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE w Grecji
Obecnie w Grecji nie działają spółdzielnie, które realizowałyby inwestycje w zakresie małych
elektrowni wodnych. Pierwsza taka spółdzielnia powstanie w północnej Grecji w ramach projektu
RESTOR Hydro.
Nieliczne spółdzielnie realizują projekty w zakresie innych technologii OZE. Najpopularniejsze są
spółdzielnie związane z produkcją i wykorzystaniem biogazu, w których dostawcy technologii
i deweloperzy współpracują z lokalnymi stowarzyszeniami rolniczymi. Przykładem jest
Spółdzielnia Energetyczna Karditsa (ESEK) w Grecji północnej. Powodem popularności projektów
związanych z wykorzystywaniem biogazu lub biomasy jest duża ilość odpadów i produktów
ubocznych w sektorze rolniczym. Zgodnie z najnowszymi dyrektywami europejskimi produkty
te powinny być ponownie wykorzystywane.

3.6.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych w Grecji
W przeszłości w Grecji małe elektrownie wodne były finansowane ze środków unijnych. To
finansowanie utorowało drogę sektorowi prywatnemu do realizacji przedsięwzięć w energetykę
wodną. Wcześniej środkami wystarczającymi do realizacji tego typu inwestycji (o małej
i dużej skali) dysponował tylko Publiczny Dystrybutor Energii (Public Power Company (PPC)).
Mechanizmy finansowania ze środków UE są opisane poniżej.
a. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI)
Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją publiczną Unii Europejskie, finansującą projekty
priorytetowe (należące zarówno do sektora publicznego, jak i prywatnego), które są zgodne
z celami polityki UE. Jego głównym zadaniem jest finansowanie inwestycji wspierających rozwój
ekonomiczny uboższych regionów Unii Europejskiej, w tym rozwój odnawialnych źródeł energii,
w szczególności energetyki wodnej.
b. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest jednym z Funduszy Strukturalnych UE,
współfinansującym działania (udzielającym dotacji), które przyczyniają się do redukcji różnic
w rozwoju społeczno-ekonomicznym pomiędzy regionami i państwami członkowskimi UE.
Środki z Funduszu są skierowane do mniej rozwiniętych regionów. W ramach Funduszu dostępne
są środki przeznaczone na wspieranie projektów OZE (w tym energetyki wodnej).
c. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)
Europejski Fundusz Inwestycyjny jest instytucją finansową udzielającą gwarancji kredytowych
i inwestującą w fundusze kapitału wysokiego ryzyka. Koncentruje się na europejskich projektach
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infrastrukturalnych w obszarze telekomunikacji, transportu i energetyki. Fundusz wspiera
również małe i średnie przedsiębiorstwa.
W latach 1994-1999 w Grecji z pomocą funduszy strukturalnych zrealizowano w sumie dziewięć
projektów małych elektrowni wodnych. Projekty zostały sfinansowane w ramach programu
rozwoju odnawialnych źródeł energii. Jednym z jego celów było wspieranie na szczeblu
regionalnym tworzenia nowych miejsc pracy. Wysokość wsparcia wynosiła 45% całkowitych
kosztów projektu, które wynosiły 17 milionów euro. Pozostała część kwoty pochodziła od
prywatnego inwestora. Łączna moc zainstalowana elektrowni wynosiła 11,5 MW, a obiekty były
zlokalizowane w prefekturach: Janina (Anatoliki, Anthochori, Mikro Peristeri i Distrato), Arta
(Theodoriana), Karditsa (Vatsounia), Seres (Agkistro) oraz Lakonia (Selegoudi).
Przykład tych projektów zachęcił potencjalnych inwestorów do realizacji przedsięwzięć
związanych z energetyką wodną i korzystania z dotacji na ich realizację.

3.6.3. Granty i kredyty regionalne w Grecji
Dwa główne instrumenty finansowe stanowiły dotychczas podstawowe wsparcie dla inwestycji
w OZE, w tym dla małej energetyki:
•

tzw. Krajowe Prawo na rzecz Rozwoju; oraz

•

Grecki Program Operacyjny na rzecz Konkurencyjności w zakresie Trzeciego Ramowego
Wsparcia Wspólnotowego (CSF III, okres trwania: 2000-2006) dla Grecji.

Sektor publiczny zapewnia dofinansowanie inwestorom w różnym stopniu (nawet do 50-60%
wartości początkowej inwestycji). Wsparcie obejmuje szeroki zakres technologii OZE. Poniżej
przedstawione zostaną informacje na temat grantów i kredytów regionalnych udzielonych
w ostatnim czasie.
a. Krajowy Program Operacyjny na rzecz Konkurencyjności (CSF III), Działanie 2.1.3.
Wsparcia udzielało greckie Ministerstwo Rozwoju, włączając sponsorów publicznych I prywatnych
(http://en.3kps.antagonistikotita.gr/epan/site/Home/t_section). Zakres wspieranych projektów
obejmował inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii, racjonalnym użytkowaniem
energii i kogenerację w małej skali (do 50 MWe). Program został uruchomiony w 2000 roku.
W ramach tego systemu udzielano dotacji prywatnym przedsiębiorstwom w okresie 2000-2006.
Dofinansowanie projektów małych elektrowni wodnych wynosiło 40% kosztów kwalifikowanych.
b. Krajowe Prawo na rzecz Rozwoju (Akt 2601/1998)
Był to pierwszy akt prawny, który w takiej mierze poświęcony był realizacji celu polegającego na
zwiększeniu wykorzystania OZE, w tym małych elektrowni wodnych. Dotacje obejmowały około
40% kosztu inwestycji, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i miejsca realizacji inwestycji.
Ten akt prawny stanowił pierwszy krok w procesie wzrostu produkcji energii w źródłach
odnawialnych w Grecji poprzez inwestycje realizowane przez prywatnych przedsiębiorców.
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c. Krajowe Prawo na rzecz Rozwoju (Akt 3299/2004)
Wsparcia udzielało greckie Ministerstwo Rozwoju (włączając sponsorów publicznych
I prywatnych). Zakres wspieranych projektów obejmował inwestycje związane z odnawialnymi
źródłami energii dotyczące produkcji energii oraz ciepła. Program został uruchomiony w 2004
roku. Dotacji udzielano inwestorom prywatnym, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom,
instytucjom branżowym, a także gospodarstwom domowym. Działanie to stanowi instrument
finansowy obejmujący wszystkie prywatne inwestycje w Grecji, we wszelkich formach
działalności gospodarczej, które mają charakter regionalny. Poziom wsparcia w dużej mierze
zależał od regionu w jakim planowana była inwestycja. W programie promowane były inwestycje
zlokalizowane w regionach o dużym stopniu bezrobocia i niskim poziomie PKB.
d. Krajowe Prawo na rzecz Rozwoju (Akt 3908/2011)
Prawo na rzecz Rozwoju, które zaczęło obowiązywać w 2011 roku zapewniało wsparcie finansowe
prywatnym przedsiębiorcom realizującym inwestycje w OZE. Inwestor mógł złożyć wniosek dwa
razy do roku (w terminie do kwietnia lub października). W przypadku dużych projektów wioski
można było składać przez cały rok. Wsparcie obejmuje ulgi podatkowe, dotacje, dofinansowanie
w postaci leasingu lub kombinację tych trzech sposobów.
e. Krajowe Prawo na rzecz Rozwoju (Akt 4146/2013)
Obecnie obowiązuje nowe prawo dotyczące inwestycji Krajowe Prawo na rzecz Rozwoju 21.
Zostało wprowadzone w życie w marcu 2014 roku (wnioski złożone do 28 lutego były rozpatrywane
według poprzednich regulacji - Aktu 3908/2011). W myśl nowego prawa pomoc dla inwestycji
polegających na budowie małych elektrowni wodnych obejmuje jedynie zwolnienia podatkowe
(nie obejmuje natomiast dotacji ani grantów) i jest uzależnione od obszaru lokalizacji inwestycji
i jej wielkości. Dotacje inwestycyjne są dopuszczalne tylko w przypadku inwestycji o wielkiej skali,
w tym w elektrownie szczytowo-pompowe i wykorzystujące biogaz oraz biomasę.
f. Krajowy Fundusz na rzecz Przedsiębiorczości i Rozwoju (ETEAN)
Fundusz ETEAN koncentruje się głównie na małych i średnich przedsiębiorstwach oferując
pomoc finansową do kwoty pół miliona euro na wdrażanie równych projektów. Fundusz nie
wspiera wyłącznie inwestycji w odnawialne źródła energii, ale wspomaga również rozwój
przedsiębiorczości, rolnictwo i inne. Część środków pochodzi z Programu Operacyjnego
„Konkurencyjność i przedsiębiorczość” (http://epan2.antagonistikotita.gr/english/programme.
asp) i innych programów NSRF27 wspieranych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
i Europejski Fundusz Rybacki (http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=87&la=1).
ETEAN został stworzony w celu zwiększenia możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw,
tworzenia nowych przedsięwzięć, wzrostu produktywności i umożliwienia wejścia na rynek
nowych produktów i usług. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez udzielanie preferencyjnych,
niskooprocentowanych kredytów na finansowanie inwestycji realizowanych przez organizacje
w sektorze turystyki tematycznej, technologiami odsalania, gospodarowania odpadami, zielonej
infrastruktury, zastosowania zielonych technologii i odnawialnych energii.
27

National Strategic Reference Framework.
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g. Szybka ścieżka prawna
Innych mechanizm finansowania, który jednak dotyczy inwestycji OZE o większej skali, to
tak zwana Szybka ścieżka prawna. Wprowadzono ją w życie w Grecji na początku kryzysu
gospodarczego w 2010 roku. Ustawa 3894/2010 o przyspieszeniu i przejrzystości wdrażania
inwestycji strategicznych (http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=215&la=1) dotyczy
inwestycji o znaczeniu strategicznym, które mogą przynieść znaczące rezultaty krajowej
gospodarce (w zakresie korzyści budżetowych, tworzenia nowych miejsc pracy i innowacji),
i które jednocześnie mogą spowodować zwielokrotnienie pozytywnych efektów i wspomóc
przezwyciężenie kryzysu. Kilka takich projektów skorzystało z szybkiej ścieżki prawnej, ale tylko
jeden z nich związany był z energetyką wodną. Projekt dotyczył zespołu elektrowni wodnej
i szczytowo-pompowej o mocy 587 MW w departamencie Etolia i Akarnania.
h. Przykłady małych elektrowni wodnych finansowanych z publicznych dotacji
W latach 1998-2001 w ramach Prawa na rzecz Rozwoju wsparcie uzyskało 12 inwestycji związanych
z realizacją małych elektrowni wodnych o łącznej mocy 35 MW. Z Programu Operacyjnego
Energetyka w ramach Drugiego Wsparcia Wspólnotowego (CSF) w tym samym okresie
sfinansowano 9 kolejnych inwestycji o łącznej mocy 11,5 MW. W ramach Programu Operacyjnego
Konkurencyjność i działania 2.1.3 w latach 2000-2006 również finansowano małe elektrownie
wodne.
Jeśli chodzi o inwestycje w dużą energetykę wodną (w tym elektrownie szczytowo pompowe)
moc projektów, które w tym samym czasie zostały zrealizowane z pomocą wsparcia wynosiła
w 2003 roku 3 010 MW. Elektrownie te są eksploatowane przez PPP (Publicznego Dystrybutora
Energii).
W latach 1997-2003 do system zostało podłączonych 8 kolejnych jednostek o łącznej mocy 533,6
MW, a 9 następnych elektrowni wodnych o mocy 320,9 MW wybudowano w latach 2004-2009.
Szacuje się, że dzięki wdrożonym regulacjom prawnym i planowaniu moc elektrowni wodnych
w Grecji (dużych i małych) osiągnie w 2015 roku poziom 3 732 MW. Taka sytuacja nastąpi z uwagi
na duży potencjał hydroenergetyczny (300 MW w zakresie małych elektrowni http://www.
lagie.gr/systima-eggyimenon-timon/ape-sithya/adeiodotiki-diadikasia-kodikopoiisi-nomothesiasape/).

3.6.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji w Grecji
Sektor prywatny oferuje kredyty przeznaczone na potrzeby systemów odnawialnej energii. Są
one skonstruowane w podobny sposób dla szerokiej gamy zastosowań, rozmiarów inwestycji
i technologii (instalacje związane z oszczędnością energetyczną, systemy solarne do ogrzewania
wody, systemy geotermalne, bojlery i klimatyzacja nowej generacji, elektrownie fotowoltaiczne
pracujące poza siecią i inne technologie OZE). Kredyty skierowane są do gospodarstw domowych,
przemysłu i małych i średnich przedsiębiorstw. Wysokość kredytu i warunki różnią się w zależności
od konkretnych projektów i są przedmiotem odrębnych decyzji w przypadku każdej inwestycji.
Taka pomoc zazwyczaj dotyczy początkowej fazy projektu, która stanowi główną część kosztów
w przypadku inwestycji w OZE, zwłaszcza w przypadku małych elektrowni wodnych.
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Najbardziej popularną formą finansowania elektrowni wodnych są długoterminowe kredyty
z banków państwowych. Ta forma jest najbardziej popularna również w przypadku innych
technologii OZE. Banki oferują różne warianty finansowania w zależności od skali, ryzyka
i dojrzałości przedstawionego biznesplanu. W przypadku projektów niskiego ryzyka bank udziela
kredytu na koszty związane z początkową fazą realizacji inwestycji w zamian za stanowiące
gwarancję aktywa projektu.
Inwestorzy będący stroną niezwiązaną bezpośrednio z projektem mogą również zdecydować
się na finansowanie projektu OZE (http://www.biogasin.org/financing.html). Ta metoda jest
nowością i ma kilka interesujących cech oraz zalet. Strona trzecia podejmuje się finansowania
projektu, a czasami również jego realizacji (pozwolenia, projekt, budowa, eksploatacja). Stroną
trzecią może być Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych (ESCO) lub anioł biznesu28. Jednak
zazwyczaj wybierają oni niewielkie projekty, z budżetem nieprzekraczającym 100 000 euro,
co może w wielu przypadkach uniemożliwiać realizację projektów hydroenergetycznych.

3.7. Finansowanie projektów we Włoszech
Przez minione 20 lat we Włoszech rozwój elektrowni wodnych i innych OZE wspomagany był
kilkoma rządowymi systemami wspierającymi produkcję energii odnawialnej.
Niestety w ciągu ostatnich 5 lat ramy wsparcia były wiele razy zmieniane i obecnie wiele różnych
systemów zazębia się powodując chaos i niepewność inwestorów (zwłaszcza tych najmniejszych).
Najnowszy system wsparcia produkcji energii ze źródeł odnawialnych wprowadzony dekretem
ministerialnym 06/07/2012 zapewnia wysokie wsparcie dla producentów energii w mniejszych
źródłach. Elektrownie wodne o mocy mniejszej niż 50 kW mają bezpośredni dostęp do taryf feedin bez konieczności rejestracji (w przypadku elektrowni wodnych budowanych na istniejących
kanałach lub rurociągach, na których nie zostaje zwiększona wielkość przepływu limit mocy
jest podwyższony do 250 kW). Płatności zgodnie z taryfą przysługują przez okres 20 lat. Dla
elektrowni o mocy do 20 kW, których realizację rozpoczęto w 2014 roku taryfa feed-in wynosi
251,86 euro.
Ponadto, w przypadku bardzo małych źródeł, wprowadzony jest wyjątek od generalnej zasady
zakazu łączenia kilku rodzajów wsparcia. Wsparcie produkcji energii nie wyklucza możliwości
uzyskania dostępu do gwarantowanych funduszy i innych dotacji publicznych (w wysokości do
40% kosztów inwestycji w przypadku elektrowni o mocy do 200 kW).
Wsparcie produkcji może spowodować skrócenie okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych.
W każdym jednak przypadku przy realizacji inwestycji w elektrownię wodną konieczny jest
kapitał początkowy.
Aspekt ten jest realizowany przy pomocy różnych strategii. Prywatni inwestorzy zazwyczaj
28
Nieformalni inwestorzy lub aniołowie biznesu inwestują lokalnie i w określonych sektorach biznesu, w których mają już doświadzenie.
Finansowane przez nich inwestycje nie muszą spełniać restrykcyjnych kryteriów i mogą przynosić mniejsze zyski niż inwestycje finansowane
z funduszy kapitałowych. Jest to model odpowiedni dla małaych elektrowni wodnych, gdzie lokalny charakter inwestycji jest istotny. Przeszkodą
może być ograniczona wielkość inwestycji przy takim sposobie finansowania.
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ubiegają się o kredyt bankowy, a lokalne władze najczęściej starają się o wsparcie publiczne
(fundusze strukturalne lub dotacje uzyskiwane na szczeblu krajowym lub regionalnym).
Spółdzielnie OZE z kolei, często potrafią zebrać znaczną kwotę potrzebnego kapitału poprzez
akcje zbiórki pieniędzy i sprzedaży udziałów swoim członkom.

3.7.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE we Włoszech
Małe spółdzielnie odnawialnych źródeł energii mogą pełnić wiele funkcji: łączą mieszkańców,
którzy zawierają umowę z gminami, umożliwiają zebranie niezbędnych funduszy i rozdział
przychodów i innych korzyści na poziomie lokalnym.
W archiwach obszaru Alp nadal można znaleźć informacje o historycznych spółdzielniach
energetycznych, utworzonych w pierwszej połowie XX wieku, które zajmowały się eksploatacją
elektrowni wodnych oraz zarządzały lokalną siecią dystrybucji energii29.
Te spółdzielnie stanowią wyjątek w ramach aktualnych regulacji prawnych, które nie zezwalają
producentom na dystrybucję i sprzedaż energii do odbiorców końcowych.
Oprócz tych tradycyjnych spółdzielni można zaobserwować tworzenie nowego modelu
spółdzielni OZE. Nowe spółdzielnie tworzone są przez świadomych obywateli, entuzjastycznie
nastawionych do idei odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej, którzy decydują się
na wspólne działania.
Te nowe podmioty niekiedy nie przyjmujące formy prawnej tradycyjnych spółdzielni, lecz
stowarzyszeń, będących organizacjami non-profit lub przedsięwzięć społecznych, działają w
oparciu o wirtualną i społeczną sieć powiązań pomiędzy członkami. Pozwala to uzyskać szerszy
zasięg niż tylko lokalny. Dla zarządzania pojedynczymi projektami często tworzy się natomiast
lokalne klastry.
Przykładem kooperatywy OZE nowego typu jest Retenergie (www.retenergie.it). Rozpoczęła
działania od budowy elektrowni fotowoltaicznych, ale obecnie zamierza realizować również
inwestycje związane z mikroelektrowniami wodnymi30. Mała elektrownia wodna o mocy 75
kW wyposażona w śrubę Archimedesa jest obecnie budowana w pobliżu miasta Reggio Emilia
(szacowana produkcja 170,000 kWh/rok). Rozważana jest również odbudowa młyna w okolicach
Treviso, która ma być realizowana przy wsparciu pochodzącym z projektu RESTOR Hydro.
Inna interesująca kooperatywa to założona w 2011 roku Comunità Cooperativa di Melpignano31.
Melpignano to niewielka wioska w regionie Apulia na południu Włoch. Wielu jej mieszkańców
utworzyło spółdzielnię, której głównym celem było wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej
z panelami umiejscowionymi na dachach domów członków spółdzielni. Obecnie spółdzielnia
liczy 136 członków i zainwestowała 400 tys. euro w wybudowanie pierwszych 33 instalacji,
których łączna moc wynosi 179,67 kW. Członkowie spółdzielni, którzy udostępnili dachy swoich
domów do montażu paneli fotowoltaicznych będą otrzymywać darmową energię przez 20 lat,
a fundusze wspierające OZE uzyskane od Operatora Systemu Energetycznego (GSE) trafiają
do spółdzielni, która wykorzystuje je do inwestowania w lokalne projekty. Co więcej, projekt
29
30
31

http://www.federconsumo.confcooperative.it/Elettrico/Pagine/SettoreElettrico.aspx
http://www.retenergie.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=78
http://www.coopcomunitamelpignano.it/
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wywołał inne pozytywne zjawisko – do montażu paneli zatrudniano lokalnych pracowników.
Duże zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii i oszczędnością energetyczną wykazują
również grupy zakupowe (Gruppi di Acquisto Solidale, G.A.S). Niektóre ich lokalne jednostki
rozważają możliwość zainwestowania w małe instalacje OZE.

3.7.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych
we Włoszech
Brak jest jakichkolwiek wzmianek o małych elektrowniach wodnych finansowanych z funduszy
europejskich w ciągu ostatnich dwóch czy trzech dekad.
Analizując ostatni cykl programów inwestycyjnych UE (2007-20013), w szczególności zatwierdzony
przez włoski rząd międzyregionalny program operacyjny (POI) Energia Odnawialna i Oszczędność
Energetyczna, można odnaleźć projekty związane z biomasą (w regionie Lombardii) i elektrownie
wiatrowe (Marche, Abruzja, Molise, Apulia).
Informacje o tych projektach dostępne są na następujących stronach internetowych:
• http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=IT&gv_reg=ALL&gv_
PGM=1040&LAN=10&gv_PER=2&gv_defL=7
• http://www.poienergia.gov.it/

3.7.3. Granty i kredyty regionalne we Włoszech
Wsparcie produkcji energii z OZE często nie może być łączone z innymi rodzajami pomocy
publicznej. Mimo to w ostatnich latach oferowano regionalne dotacje na budowę elektrowni
wodnych, z których można było pokryć część kosztów inwestycyjnych.
Dotacje były często przeznaczone dla konkretnych sektorów lub kategorii małych i średnich
przedsiębiorstw. Jako przykład mogą posłużyć małe przedsiębiorstwa rolnicze, agencje
turystyczne czy instytucje publiczne.
Wybór publicznej dotacji zamiast wsparcia produkcji energii może być korzystny w przypadku,
gdy energia jest zużywana na potrzeby własne na miejscu. Pozwala to znacznie zmniejszyć
wysokość rachunku za prąd.
The choice of applying for a public grant instead of the incentives for the electricity production can
be valuable in case the electricity is self-consumed directly on-site, thus reducing the electricity
bill.
Przykłady udzielonych dotacji można odszukać na następujących stronach:
http://enerweb.casaccia.enea.it/enearegioni/UserFiles/Fontirinnovabili/bandi/bandi.html.
Niedawno Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiło program polegający na
finansowaniu budowy MEW wzdłuż sieci kanałów będących własnością Konsorcjów
Melioracyjnych w centralnych i południowych Włoszech. Finansowanie odbywa się za pomocą
wyspecjalizowanej agencji Agensud. Informacje na ten temat dostępne są na stronach: http://
www.gestcomagensud.it/index.php/it/bando-centro-sud.
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3.7.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji we Włoszech
Wiele banków z sektora prywatnego oferuje kredyty stworzone na potrzeby OZE. Są one
skierowane do gospodarstw domowych, przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
Warunki i kwoty udzielanych kredytów różnią się w zależności od projektów, które są oceniane
indywidualnie.
Istnieją dwie instytucje, których misją statutową jest finansowanie małych projektów OZE. Są to
Banca Etica i Credito Cooperativo.
a. Banca Etica
Zarządza oszczędnościami osób prywatnych, organizacji oraz przedsiębiorstw i instytucji. Kapitał
inwestuje w przedsięwzięcia realizujące cele gospodarcze i społeczne, przy realizacji których
przestrzega się zasad poszanowania ludzkiej godności oraz ochrony środowiska.
Prawdziwym kapitałem banku są akcjonariusze darzący zaufaniem projekty, które bank wspiera.
Banca Etica finansuje organizacje tzw. trzeciego sektora, które realizują projekty gospodarcze
ukierunkowane na sprawy społeczne. Należą do nich projekty realizowane przez spółdzielnie,
stowarzyszenia i instytucje społeczne w zakresie następujących obszarów: współpraca
społeczna, współpraca międzynarodowa, środowisko (w tym alternatywne i odnawialne źródła
energii).
W ramach projektu Progetto Energia, Banca Etica oferuje produkty finansowe stworzone z myślą
o realizacji małych i średnich projektów związanych z OZE. Należą do nich kredyty dla osób
prywatnych, organizacji i firm32.
b. Credito Cooperativo.
Credito Cooperativo to system działający w oparciu o sieć 388 placówek trzech banków
spółdzielczych: Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali i Casse Raiffeisen (w Górnej Adydze)
oraz struktur z nimi powiązanych. Wszystkie współdziałają w taki sposób, aby zapewnić
pełną i różnorodną gamę produktów, przy jednoczesnym poszanowaniu idei spółdzielczości.
Najważniejszą cechą banków spółdzielczych (BCCs) jest ich lokalny charakter oraz obowiązujące
w nich zasady wzajemności i brak nastawienia na zysk.
BCCs to banki działające dwojako. Z racji swojej podstawowej działalności polegającej na
udzielaniu kredytów i prowadzeniu rachunków oszczędnościowych są pośrednikiem finansowym.
Jednocześnie, jako podmioty realizujące zasadę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw
(CSR), ich celem jest zapewnienie dobrobytu swoim udziałowcom i rozwoju lokalnej gospodarki.
W 2006 roku podpisana została umowa z jednym z największych we Włoszech stowarzyszeniem
realizującym cele związane z ochroną środowiska – Legambiente. Umowa dotyczyła udzielania
32

http://www.bancaetica.it/progetto-energia
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specjalnych kredytów na realizację małych projektów OZE33.
Popularnym zjawiskiem we Włoszech stał się ostatnio również crowdfunding. Jest to nowy sposób
pozyskiwania środków od prywatnych osób za pomocą platformy internetowej. Zastosowanie
tej formy zdobycia funduszy na realizację projektów związanych z OZE wydaje się interesujący
i odpowiedni.

3.8. Finansowanie projektów w Litwie
Jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie zarówno w przeszłości, jak i obecnie najwięcej
projektów małych elektrowni wodnych zrealizowano w oparciu o sektor prywatny, gdyż subsydia
i wsparcie publiczne są dość ograniczone. Ponadto w Litwie dominuje opinia, że instalacje OZE
produkujące energię elektryczną korzystają ze wsparcia w postaci taryf feed-in i każdy dodatkowy
rodzaj dofinansowania w postaci wsparcia inwestycyjnego na budowę MEW prowadziłby do
uzyskania podwójnej pomocy publicznej, co mogłoby zakłócić konkurencję na rynku energii.

3.8.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE w Litwie
W Litwie nie ma żadnych przykładów elektrowni wodnych zrealizowanych czy eksploatowanych
przez spółdzielnie. Podobnie dzieje się w przypadku innych projektów OZE (tj. wiatr, biomasa
itd.). Liczne natomiast są spółdzielnie rolnicze, handlowe czy bankowe (unie kredytowe), które
mają długą tradycję sięgającą okresu sprzed II wojny światowej. Na rynku działa obecnie 220
małych spółdzielni rolniczych.
Pierwsza kooperatywa energetyczna, której celem jest budowa małej elektrowni wodnej na
istniejącym jazie, została założona dzięki projektowi RESTOR Hydro, a dwie kolejne powstaną
niebawem.

3.8.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych
w Litwie
Środki z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 przeznaczone były na
wsparcie innowacyjnych działań w zakresie energetyki poprzez promowanie OZE i racjonalnego
zużycia energii. Nie były one jednak przyznawane bezpośrednio na wsparcie wykorzystania
odnawialnych źródeł energii. Pierwszeństwo miały instalacje wykorzystujące biomasę do
produkcji ciepła. Fundusze wspierały także małe i średnie przedsiębiorstwa, lecz w ramach tego
wsparcia nie powstała żadna elektrownia wodna.
Natomiast z funduszy strukturalnych korzystano przy renowacji wielu młynów wodnych.
Renowacja młynów służyła ochronie dziedzictwa kulturowego i zwiększeniu atrakcyjności
turystycznej regionu. Kilka opisanych niżej przykładów jest ilustracją pomyślnie zrealizowanych
projektów.
Na niewielkiej rzece Virvyte w zachodniej części kraju przed wojną działało 13 młynów
33

http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=36285.
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wodnych. W 2010 roku jeden z nich, młyn Angelu (we wsi Kulio Daubos) został odnowiony
dzięki środkom z EFSI. Młyn został przystosowany do zwiedzania, a otoczenie przeznaczono
do celów rekreacyjnych. Młyn wpisano na listę zabytków i obecnie mieści się w nim muzeum.
Dofinansowanie renowacji wynosiło 400 tys. euro. Obszar zabudowań młyńskich jest ściśle
związany z MEW Baltininku (moc 0,4 MW), która została wybudowana ze środków prywatnych
w 2008 roku. Zbiornik retencyjny elektrowni o powierzchni 40 hektarów obfituje w ryby.
Elektrownia jest zlokalizowana w regionalnym parku Varniai. Projekt stanowi dobry przykład
synergii w promowaniu sektora energetycznego i kulturowego oraz działań ekologicznych.
Młyn Ginuciu (rzeka Srove w mieście Ignalina) to kolejny obiekt, który został dostosowany do
celów turystycznych i stanowi element dziedzictwa kulturowego dzięki funduszom strukturalnym.
Wsparcie wynosiło 200 tys. euro i zostało przeznaczone na renowację młyna i uporządkowanie
otaczającego terenu. Stare wyposażenie młyna poddano konserwacji i obecnie pełni funkcję
eksponatów muzealnych. Właściciele młyna rozważają uruchomienie mikroelektrowni wodnej
(o mocy około 20 kW).
Informacje na ten temat dostępne są na stronach:
http://www.lvpa.lt/dokumentai/leidiniai/GIDAS_LT.pdf.
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 dobrze zdefiniowano cele związane
ze wsparciem finansowym dla OZE. Ze wsparcia mogli skorzystać młodzi rolnicy, osoby oferujące
usługi związane z rekreacją i rozwojem turystyki na obszarach wiejskich, a także osoby, które
decydowały się na przekształcenie produkcji rolnej na inny rodzaj działalności. Program wspierał
również projekty związane z małą energetyką wodną. Niestety ze względu na specyficzne zasady
ubiegania się o wsparcie w ramach tego programu (np. wsparcie mogło dotyczyć tylko instalacji
pracujących poza siecią lub wytwarzających energię wyłącznie na własne potrzeby) w okresie
trwania programu z pomocy mogło skorzystać jedynie kilka projektów. Informacje na ten temat
dostępne są na stronach: http://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20072013-m-programa/apie-programa/17.

3.8.3. Granty i kredyty regionalne w Litwie
Litewski Fundusz Inwestycji na rzecz Środowiska (LEIF) oferuje preferencyjne kredyty na
finansowanie projektów związanych z ochroną środowiska, których realizacja zmniejsza
negatywny wpływ dzielności gospodarczej na środowisko. LEIF oferuje również dotacje na
realizację projektów związanych z OZE. W latach 2000-2005 Fundusz sfinansował siedem małych
projektów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Pięć z nich polegały na budowie małych
elektrowni wodnych (o łącznej mocy około 1 MW). Kwota dotacji przypadająca na jednego
beneficjenta nie przekraczała 100 tys. euro (70% całkowitej wartości inwestycji). Informacje na
ten temat dostępne są na stronach: http://www.laaif.lt/.
W 2008 roku rozpoczęto odbudowę młyna Liubavas Manor (Wilno, rzeka Zalesos)
i przekształcenie go w muzeum. Skorzystano z kilu rodzajów finansowania, które obejmowało
fundusze norweskie, fundusze EOG i fundusze szwajcarskie. W ostatnim czasie wybudowano
w tym miejscu również elektrownię wodną o mocy 20 kW. Stanowi ona wartość dodaną projektu.
Właściciel obiektu, Instytucja Publiczna Europos Parkas promuje wykorzystanie odnawialnych

www.restor-hydro.eu
125

źródeł energii poprzez prezentowanie zarówno starych, jak i nowych urządzeń. Informacje na
ten temat dostępne są na stronach: http://www.liubavas.lt/.
Pomoc publiczna trafia czasem również do prywatnych właścicieli młynów. Młyn wodny
Maslauskiskai (rzeka Dubysa, miasto Rosienie) jest własnością prywatną i jest wpisany na
listę zabytków. W 2012 roku dzięki wkładowi finansowemu Urzędu Dziedzictwa Kulturowego
budynek młyna został odnowiony. Niestety właściciel nie uzyskał zgody na zainstalowanie
urządzeń małej elektrowni wodnej, gdyż rzeka na której zlokalizowany jest młyn znajduje się na
liście rzek o szczególnym znaczeniu ekologicznym i kulturowym, a obiekt znajduje się na terenie
chronionym. Moc elektrowni wynosiłaby 180 kW, a przychody przed opodatkowaniem z tytułu
sprzedaży energii wynosiłyby rocznie około 100 tys. euro.
W roku 2014 miasto Poswol złożyło do Urzędu Dziedzictwa Kulturowego wniosek
o dofinansowanie odbudowy młyna wodnego Rauboniai (rzeka Tatula). Młyn jest zlokalizowany
w obszarze chronionego krajobrazu, a rzeka znajduje się na liście rzek o szczególnym znaczeniu
ekologicznym i kulturowym. Młyn ma służyć promocji lokalnego sektora turystycznego. Obecnie
nie jest brana pod uwagę możliwość zainstalowania turbin, których moc mogłaby wynosić 60
kW. Informacje na ten temat dostępne są na stronach: http://www.kpd.lt/lt/category/16/142.

3.8.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji w Litwie
Jak wskazuje dotychczasowe doświadczenie zarówno w przeszłości, jak i obecnie najwięcej
projektów małych elektrowni wodnych zrealizowano w oparciu o sektor prywatny, gdyż subsydia
i wsparcie publiczne są dość ograniczone. Najbardziej popularną formą finansowania MEW są
długoterminowe kredyty z banków państwowych.

3.9. Finansowanie projektów w Polsce
3.9.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE w Polsce
W Polsce nie istnieją spółdzielnie w dosłownym tego słowa znaczeniu, które realizowałyby
inwestycje związane z mała energetyką wodną oraz których członkami byłyby podmioty
prywatne.
Istnieją jednak przykłady projektów realizowanych w kooperacji. W takich projektach jaz
wykonuje podmiot publiczny, a powstająca przy nim elektrownia jest własnością prywatną.
W takiej sytuacji w ramach bieżącej eksploatacji, właściciel jazu jest odpowiedzialny za publiczne
urządzenia hydrotechniczne (tj. jaz, zaporę, upusty, kanały itp.) w zamian za możliwość
wykorzystywania ich do celów hydroenergetycznych.
Pierwsza spółdzielnia powstanie w ramach projektu RESTOR Hydro.
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3.9.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych
w Polsce
Fundusze europejskie odegrały znaczącą rolę dla rozwoju małej hydroenergetyki w Polsce.
Wspomogły realizację licznych inwestycji związanych z gospodarką wodną (zarówno energetykę
odnawialną, jak i inne). Nadchodząca perspektywa finansowa 2014-2020 otwiera w tym zakresie
nowy potencjał.
W chwili obecnej wszystkie programy operacyjne są w fazie konsultacji. Zadania Instytucji
Zarządzających w Polsce realizowane są na szczeblu województw.
Analiza projektów wspomnianych dokumentów pozwala stwierdzić, że w każdym z programów
operacyjnych przewidziane zostały projekty związane z rozwojem, przebudową i modernizacją
odnawialnych źródeł energii. Najczęściej wymieniane cele związane z energetyką wodną, na
realizację których przeznaczone zostaną środki obejmują:
•

wzrost wykorzystania OZE;

•

rozproszone źródła energii;

•

zwiększenie małej retencji;

•

zapobieganie powodziom i suszom.

Środki z programów operacyjnych są przeznaczone głównie dla lokalnych jednostek
samorządowych i przedsiębiorców. Dokładny podział nie jest jednak jeszcze znany.
Poniższa tabela zawiera listę instytucji zarządzających programami operacyjnymi w Polsce.
Wojewwdztwo

Instytucja odpowiedzialna

zachodniopomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
www.wzp.pl
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
Tel.: (91) 44 11 171

pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
Tel.: (58) 326 81 33
www.dpr.pomorskie.eu

warmińsko-mazurskie

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego
ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn
Tel.: (89) 52 19 637 , (89) 521 96 00, (89) 521 96 99
www.rpo.warmia.mazury.pl
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podlaskie

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 Str, 15-888 Białystok
Departament Zarządzania RPO
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel.: 0 8013 0 8013, 85 66 54 399
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

mazowieckie

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa
Tel.: (22) 597 97 51, (22) 597 97 55
www.mazovia.eu

kujawsko - pomorskie

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2, ul. 87-100 Toruń
Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi
ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń
Tel.: 56 656 11 30
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Pl. Teatralny 2, ul. 87-100 Toruń
Tel.: (56) 62 18 700
www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl

wielkopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Al. Niepodległości 16/18 Str, 61-713 Poznań
Departament Polityki Regionalnej
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Tel. (61) 626 63 00
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
Tel.: (61) 626 61 00, (61) 626 61 92, (61) 626 61 93
www.wrpo.wielkopolskie.pl

lubuskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Wydział Programowania Strategicznego Departamentu Lubuskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra
Tel.: (068) 45 65 394
Departament Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Św. Jadwigi 1, 65-065 Zielona Góra
Tel.: (068) 333 44 00
www.lubuskie.pl
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dolnośląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław
Infolinia: (71) 776 91 42 or (071) 776 91 20
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
Tel.: (71) 776 91 53
Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Tel.: (71) 776 93 35
Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Tel.: (71) 776 90 41
www.rpo.dolnyslask.pl

opolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów
Operacyjnych
ul. Ostrówek 5-7, 45-082 Opole
Tel. (77) 54 16 565, 54 16 566
Infolinia: (77) 44 04 720
www.umwo.opole.pl
Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole
Tel. (77) 40 33 600
www.ocrg.opolskie.pl

łódzkie

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Al. Piłsudskiego 8 Str, 90-051 Łódź
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
Tel.: (42) 663 30 64
Infolinia: (42) 663 31 07, (42) 663 34 05
www.rpo.lodzkie.pl
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
ul. Roosevelta 15, 90-056 Łódź
Tel.: (42) 230 15 50
Infolinia: (42) 230 15 55, (42) 230 15 56
www.cop.lodzkie.pl

świętokrzyskie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3 Str, 25-516 Kielce
Tel.: (41) 342 18 78
www.sejmik.kielce.pl
Departament Polityki Regionalnej
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
Tel.: (41) 36 58 170
Departament Funduszy Strukturalnych
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
Tel.: (41) 36 58 100
www.rpo-swietokrzyskie.pl
Infolinia: (41) 343 22 95
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śląskie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-032 Katowice
Tel.: (32) 774 06 54
rpo.slaskie.pl
Infolinia: (032) 77 40 172
Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów
Tel.: (32) 743 91 60
www.scp-slask.pl

lubelskie

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
Departament Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin
Tel.: (81) 44 16 738
Infolinia: 0 800 888 776
Infolinia dla połączeń z tel. komórkowych: (081) 44 16 750
www.rpo.lubelskie.pl
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Tel.: (81) 46 23 831, 46 23 812
Infolinia: (81) 46 23 831, (81) 46 23 812
www.lawp.eu

podkarpackie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Cieplińskiego 4 Str, 35-010 Rzeszów
Departament Rozwoju Regionalnego
Tel.: (17) 747 64 66
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu
Operacyjnego
Tel.: (17) 747 65 00
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 1A, 35-010 Rzeszów
Tel.: (17) 747 61 70
www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo
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małopolskie

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków
Tel.: (12) 29 90 900
Infolinia: (12) 29 90 740
www.fundusze.malopolska.pl/rpo
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
Tel.: (12) 376 91 00
www.mcp.malopolska.pl

3.9.3. Granty i kredyty regionalne w Polsce
a. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (http://www.nfosigw.gov.pl)
oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
Fundusz zapewnia wsparcie finansowe przede wszystkim projektom, które przyczyniają się do
wypełnienia obowiązków Polski wynikających z przynależności do Unii Europejskiej. Fundusz
oferuje szereg produktów środowiskowych i wsparcie w wielu obszarach.
Z punktu widzenia rozwoju energetyki wodnej do najważniejszych obszarów należą ochrona
wód i gospodarowanie wodami oraz efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii.
Finansowanie odbywa się za pomocą szeregu mechanizmów wykorzystywanych przez Fundusz.
Do najczęściej stosowanych należą: dotacje inwestycyjne, niskooprocentowane pożyczki,
dopłaty do oprocentowania kredytów, umorzenia, itp.
Obecnie najbardziej interesującym mechanizmem dla małych elektrowni wodnych jest program
o nazwie Bocian, dedykowany rozproszonym odnawialnym źródłom energii. Program jest
planowany do realizacji w latach 2014-2020. Podstawowe założenia programu to:
•

finansowanie do 50% wartości kosztów początkowych;

•

maksymalne koszty projektu mogą wynosić do 25 milionów zł (około 6 milionów euro) na
1 MW;

•

moc elektrowni wodnych do 5 MW.

Program został uruchomiony w marcu 2014.
b. Fundusze Norweskie: Program dla Polski „Innowacje w zakresie zielonych technologii”
(http://www.norwaygrants-greeninnovation.no)
Jest to program rozwojowy dla przedsięwzięć mających na celu zwiększenie konkurencyjności
firm przyjaznych środowisku, w tym zmianę istniejących branż przemysłu na bardziej ekologiczne
i innowacje w zakresie zielonych technologii. Operatorem programu jest Innovation Norway,
firma państwowa podlegająca norweskiemu Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa
oraz norweskim władzom samorządowym. Program jest przeznaczony dla małych i średnich
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przedsiębiorstw, które planują (same lub z norweskim partnerem) realizację projektów
związanych z poprawą ich funkcjonowania w zakresie ochrony środowiska. Wspierane mogą
być działania związane z rozwojem, wdrażaniem rozwiązań, inwestycjami i szkoleniami,
które dotyczą przyjaznych środowisku technologii, procesów produkcyjnych, innowacyjnych
zielonych produktów i usług, redukcji i ponownego wykorzystania odpadów, inicjatyw
w zakresie efektywności energetycznej zwiększenia udziału energii odnawialnej w działalności
gospodarczej, jak również wzrostu efektywności źródeł poprzez innowacje systemowe
i procesowe w działalności gospodarczej (w tym zakresie mieszczą się małe elektrownie wodne).
Minimalna wysokość dotacji wynosi 170 tys. euro, a maksymalna 1,5 mln. Kolejny termin aplikacji
jest planowany na marzec 2014 roku.
c. Fundacja Wspomagania Wsi
(http://www.fww.org.pl)
Fundacja jest organizacją pozarządową realizującą różnorakie działania na terenach wiejskich
w Polsce. Jednym z działań jest udzielanie mikropożyczek na odbudowę małych elektrowni
wodnych (w tym w szczególności na działania służące poprawie retencji). Dzięki prostym
procedurom i bardzo dobrym warunkom udzielone pożyczki stanowiły ogromny wkład w rozwój
małych elektrowni wodnych w ciągu ostatnich 30 lat. Podstawowe parametry:
•

warunki udzielenia pożyczki: 5 lat z rocznym okresem karencji w spłacie;

•

maksymalna kwota pożyczki wynosi 200 tys. zł (około 50 tys. euro);

•

pożyczka jest nieoprocentowana (0.0%).

Program został wstrzymany do czerwca 2014.

3.9.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji w Polsce
a. Oferta banków
Na rynku polskim banki oferują kredyty komercyjne na finansowanie OZE. Najbardziej popularne
programy (kredyty długoterminowe) są w ofercie banków komercyjnych. Oferty są podobne
i łatwo je porównać. Poniższa tabela przedstawia podstawowe parametry kredytów oferowanych
na polskim rynku w pierwszym kwartale 2014 roku.
Podstawowa oferta kredytowa banków
Waluta

Najpopularniejszy scenariusz dla
MEW*

PLN

Wkład własny

Od 15%

Około 30%

Warunki kredytu

do ~20 lat w przypadku budynków
do ~10 lat w przypadku urządzeń

15 lat dla całego projektu

Oprocentowanie kredytu

Od 3.5%

3.7% – 4.2%

(w stosunku do kosztów inwestycji)

* w oparciu o badanie TRMEW przeprowadzone w lutym 2014
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b. Finansowanie projektów
Na polskim rynku funkcjonuje kilka funduszy kapitału prywatnego, które prowadzą działania
w zakresie poszukiwania, oceny, przygotowania i realizacji projektów OZE. Fundusze te zazwyczaj
poszukują projektów o budżecie w wysokości ponad 1 mln euro i okresie zwrotu nakładów
inwestycyjnych poniżej 8 lat.
c. Niestabilność cen zielonych certyfikatów
Począwszy od połowy roku 2012 na polskim rynku OZE pojawiły się problemy związane z nadpodażą
zielonych certyfikatów. W krytycznym momencie ceny spadły do poziomu 40% w stosunku do
poprzedniej stabilnej i długo utrzymującej się wysokości. Obecnie nadpodaż zmniejsza się, ceny
wzrastają, a rynek stabilizuje się. Opisana sytuacja sprawiła, że podmioty komercyjne:
•

zwiększyły wymagania;

•

podwyższyły oprocentowanie kredytów w przypadku nowych ofert;

•

zażądały dodatkowych zabezpieczeń kredytów;

•

wstrzymały finansowanie OZE;

•

dokonały weryfikacji wszystkich wniosków na finansowanie projektów.

MEW Kalisz (Fot. Ewa Malicka)
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3.10. Finansowanie projektów w Słowenii
W przeszłości w finansowaniu małych elektrowni wodnych uczestniczył zarówno sektor
publiczny, jak i prywatny. To finansowanie można podzielić ze względu na dwa główne źródła:
•

publiczne wsparcie rządowe lub europejskie;

•

prywatne i inne źródła finansowania.

Wsparcie rządowe może mieć różnoraki charakter. W przeszłości były to głównie taryfy feedin, dotacje, ulgi podatkowe oraz dotyczące spłat, atrakcyjne dotacje dla małych i średnich
przedsiębiorstw i środki związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, rozwojem regionalnym
itp.
W Słowenii Ekofundusz (Eko Sklad), publiczny fundusz finansowy oferuje kredyty na projekty
związane z ochroną środowiska (odnawialne źródła energii i efektywność/oszczędność
energetyczna). Zapewnia również gwarancje dla banków komercyjnych.
Drugim popularnym rodzajem wsparcia są premie i taryfy feed-in. Energia wytwarzana w małych
elektrowniach wodnych może być sprzedawana krajowemu operatorowi (Borzen, Center za
podporę) po określonej cenie (taryfa feed-in) wyznaczonej przez rząd i Agencję Energii. Operator
MEW może dokonać wyboru pomiędzy stałą ceną a premią. Stałe ceny zawierają prognozowaną
cenę rynkową i premię i są niezmienne przez okres 15 lat. W przypadku wyboru opcji premii,
cena oznacza różnicę pomiędzy ceną rynkową prognozowaną co roku i całkowitą ceną stałą.
Wytwórca musi jednak podpisać kontrakt na sprzedaż energii z komercyjną spółką obrotu.
System wsparcia gwarantuje pierwszeństwo w dostępie do sieci i stałe ceny przez okres 15 lat
zapewniające zwrot z inwestycji.
W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił spadek rynkowej ceny energii. Przyczyną spadku był kryzys
ekonomiczny i spadek popytu (nadmiar energii). System wsparcia ma więc ogromne znaczenie
dla rozwoju małych odnawialnych źródeł energii i sprawiedliwych warunków rynkowych.

3.10.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE w Słowenii
W Słowenii do tej pory powstało tylko kilka spółdzielni związanych z energetyką odnawialną.
Głównym typem istniejących spółdzielni są spółdzielnie rolnicze. Pełnią one kilka funkcji: grupują
mieszkańców i stwarzają podstawy ich współpracy z lokalnymi samorządami, zbierają niezbędne
fundusze i dokonują ponownego rozdziału środków finansowych i innych korzyści na swoim
terytorium.
Około 50 lat temu istniały spółdzielnie utworzone przez właścicieli MEW działających na tej
samej rzece lub kanale. Celem tych kooperatyw było wspólne manewrowanie przepływem
i utrzymywanie jego określonego poziomu oraz wspólne działania w zakresie konserwacji
urządzeń. Niekiedy zrzeszone elektrownie wspólnie zaopatrywały w energię jakiś zakład
przemysłowy (np. papiernię) lub sprzedawały ją do sieci.
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Przykładem współczesnej spółdzielni energetycznej jest Zadruga Soča-Trenta, która powołała
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do zarządzania MEW o mocy 2x300 kW na rzece
Krajcarica. Generowane zyski są ponownie inwestowane w inne lokalne projekty.

MEW Krajcarica - zmodernizowany tartak Venetian (Fot. Zvonko Belic)

Oprócz tych tradycyjnych spółdzielni obecnie można zaobserwować pewein wzrost liczby
tworzonych spółdzielni OZE, tworzonych przez świadomych obywateli, entuzjastycznie
nastawionych do idei odnawialnych źródeł energii i generacji rozproszonej, którzy decydują się
na wspólne działania.

3.10.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych
w Słowenii
W Słowenii istnieją następujące możliwości finansowania spółdzielni OZE:
a) Europejski Fundusz Społeczny
Jest to inicjatywa społecznej przedsiębiorczości, zapewniająca wsparcie finansowe członkom
spółdzielni i innym podmiotom. Główne obszary finansowania to koszty pracy, promocji i rozwoju
kanałów marketingowych.
b) Europejski Fundusz Rolny, program LEADER
Wspiera projekty służące uaktywnianiu niewykorzystanego potencjału. Oferuje
współfinansowanie projektów w zakresie odbudowy obiektów, zakupu urządzeń i tworzenia
nowych miejsc pracy.
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c) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i programy współpracy transgranicznej
Planowane jest stworzenie projektu zintegrowanej sieci współpracujących MEW zlokalizowanych
w regionie wschodniej Słowenii. Wspólne działania obejmowałyby obszar inwestycyjny,
zarządzanie zasobami ludzkimi, technologię i aspekty wielofunkcyjności obiektów.
Możliwe byłoby tworzenie spółdzielni MEW w ramach programowania dotyczącego rozwoju
regionów i obszarów wiejskich. Działania mogłyby być podejmowane oddzielnie w każdym
z regionów lub mogłyby stanowić integralną część programów operacyjnych. Podmioty
realizujące działania musiałby zawrzeć umowy partnerskie na rzecz rozwoju regionów, które
umożliwiłyby im aktywny udział w działaniach.

3.10.3. Granty i kredyty regionalne w Słowenii
W Słowenii Ekofundusz (Eko Sklad) jako publiczny fundusz finansowy oferuje kredyty na
projekty związane z ochroną środowiska (odnawialne źródła energii i efektywność/oszczędność
energetyczna), które są zgodne z Krajowym Planem Działań w zakresie Ochrony Środowiska
i polityką ochrony środowiska UE.
Działania Funduszu obejmują w szczególności:
•

Kredytowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska (preferencyjne warunki
kredytów);

•

Udzielanie gwarancji kredytowych na inwestycje związane z ochroną środowiska;

•

Doradztwo finansowe, ekonomiczne i techniczne;

•

Zadania związane z wdrażaniem polityki ochrony środowiska.

Ekofundusz udziela kredytów na inwestycje środowiskowe w formie przetargów publicznych
w ramach:
•

programu kredytowego na inwestycje związane z ochroną środowiska realizowane przez
osoby prywatne;

•

programu kredytowego na inwestycje związane z ochroną środowiska realizowane przez
podmioty prawne.

Od czerwca 2008 roku do października 2009 roku Ekofundusz w imieniu Republiki Słowenii
przyznawał bezzwrotne wsparcie finansowe osobom prywatnym. Wsparcie było przeznaczone
na systemy ogrzewania za pomocą instalacji solarnych, modernizację domów jednoi dwurodzinnych oraz na budowę domów pasywnych i o niskim zużyciu energii, a także na pewne
określone rozwiązania w zakresie renowacji istniejących budynków mieszkalnych.
Ekofundusz będzie kontynuował realizację programów dotacyjnych dla osób prywatnych
na działania związane z oszczędnością energetyczną i wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w oparciu o rozporządzenie o warunkach oszczędzania energii przez odbiorców
końcowych (Official Gazette of RS, št.114/2009) przyjęte przez rząd Słowenii 30 grudnia 2009
roku i obowiązujące od 1 stycznia 2010 roku.
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Zgodnie z tym rozporządzeniem Ekofundusz przygotował w 2010 roku program poprawy
efektywności energetycznej, w którym wskazano metody i źródła finansowania działań, których
celem jest zwiększenie racjonalnego wykorzystania energii wśród odbiorców końcowych.
13 maja 2010 roku program został zatwierdzony przez rząd Słowenii, a 21 maja 2010 ogłoszono
publicznie możliwość aplikowania o wsparcie.
Ekofundusz kontynuuje program wsparcia inwestycji realizowanych przez prywatne osoby.
Program wraz z planem finansowym Ekofunduszu jest co roku zatwierdzany przez rząd.
a. Program: kredyty na inwestycje związane z ochroną środowiska realizowane przez osoby
prywatne
Program został uruchomiony w maju 1996 roku po przyznaniu kredytu w wysokości 30
milionów marek niemieckich przez Bank Światowy. Fundusze zostały przyznane na jako
forma współfinansowania przejścia na czystsze źródła ogrzewania. Projekt pilotażowy został
przeprowadzony rok wcześniej w Mariborze. Po tej fazie środki Banku Światowego zostały
rozdysponowane w pozostałych regionach Słowenii.
Ekofundusz finansował działania służące realizacji następujących celów:
•

Montaż nowoczesnych urządzeń i systemów ogrzewania pomieszczeń i wody;

•

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii;

•

Redukcja utraty ciepła poprzez modernizację istniejących budynków;

•

Budowa nowych obiektów mieszkalnych o niskim zużyciu energii, i w których współczynnik
utraty ciepła nie przewyższa 0.25 W/m2K;

•

Zakup urządzeń służących oszczędzaniu energii;

•

Zakup pojazdów przyjaznych środowisku;

•

Odzyskiwanie i oczyszczanie ścieków;

•

Wymiana materiałów budowlanych zawierających niebezpieczne substancje;

•

Efektywne wykorzystanie zasobów wody;

•

Dostawy wody pitnej.

b. Program: kredyty na inwestycje związane z ochroną środowiska realizowane przez podmioty
prawne
W ramach tego programu dostępne są kredyty na inwestycje, których efektem jest redukcja
emisji gazów cieplarnianych, w tym:
•

Nowoczesne urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i wody wykorzystujące odnawialne
źródła energii;

•

Instalacje do wytwarzania energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła
w kogeneracji, wykorzystujące odnawialne źródła energii;
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•

Instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, wykorzystujące
paliwa kopalne;

•

Zakup pojazdów drogowych elektrycznych lub hybrydowych;

•

Zastosowanie środków służących racjonalnemu wykorzystaniu energii w budynkach
produkcyjnych, komercyjnych i publicznych;

•

Modernizacja oświetlenia w sposób zwiększający racjonalne wykorzystanie energii;

•

Gruntowna modernizacja istniejących budowli, której efektem jest zmniejszenie
współczynnika utraty ciepła;

•

Budowa nowych obiektów o niskim zużyciu energii i niskim współczynniku utraty ciepła.

Kredyty przeznaczane są również na inwestycje prowadzące do redukcji innych rodzajów emisji
do powietrza, np.:
•

technologie ograniczające zanieczyszczenie powietrza w procesie produkcyjnym;

•

urządzenia do oczyszczania spalin i dymów kominowych.

Ponadto wspierane są inwestycje związane z racjonalną gospodarką odpadami, do których
należą:
•

systemy i urządzenia do zbiórki, selekcji i ponownego wykorzystania maszyn i pojazdów
z silnikami Euro 5;

•

systemy i urządzenia do zbiórki, selekcji i ponownego wykorzystania odpadów z procesów
technologicznych;

•

usuwanie azbestu z dachów z jednoczesnym dociepleniem poddaszy w budynkach
związanych z edukacją, opieką nad dziećmi i młodzieżą oraz w centrach zdrowia
i ośrodkach społecznych.

Wsparcie dotyczy również systemów oczyszczania i ochrony wody, w tym:
•

oczyszczalni ścieków komunalnych o pojemności do 15000 pe;

•

oczyszczalni ścieków przemysłowych;

•

technologii redukcji zanieczyszczania wody w procesach technologicznych i związanych
z redukcją zużycia wody pitnej;

•

urządzenia do oczyszczania wstępnego i oczyszczania źródeł skażonej wody pitnej.

3.10.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji w Słowenii
Po ujawnieniu się kryzysu gospodarczego banki zwiększyły swoje wymagania poprzez
podniesienie poziomu oprocentowania kredytów, żądanie rozszerzonych zabezpieczeń oraz
wydłużenie i skomplikowanie procedur. Dzieje się tak, pomimo gwarancji w postaci rządowego
systemu wsparcia oferującego inwestycjom OZE taryfy feed-in-premium przez okres 15 lat.
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Najpowszechniej stosowanym kredytem bankowym jest kredy na okres maksymalnie 10 lat
z 6-miesięcznym okresem zawieszenia spłat. Do zabezpieczeń zazwyczaj wymaganych przez
banki należą:
•

Gwarancje od spółki – matki, osobista odpowiedzialność właściciela lokalizacji;

•

poręczenie jednej lub kilku firm inżynieryjnych potwierdzające szacunki w zakresie
planowanych obrotów I możliwość wykonania prac w terminie;

•

minimalny wkład własny w wysokości 35% wartości udzielonego kredytu;

•

hipoteka na nieruchomości gruntowej;

•

gwarantowane taryfy feed-in lub codzienne przekazywanie wpływów;

•

częściowa hipoteka na nieruchomościach;

•

depozyt na rachunku dodatkowym;

•

rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 6-miesięczny Euribor plus 4-6%;

•

audyt wykonany przez eksperta prawnego;

•

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie na wypadek wad projektu.

Od 2010 roku zaostrzono warunki finansowania inwestycji, w związku z czym pozyskanie źródła
finansowania stało się trudniejsze.

3.11. Finansowanie projektów w Szwecji
W większości wsi i osad w Szwecji był tartak i młyn wodny. Istniały również kuźnie, w których
wykorzystywano siłę wody do napędu młotów i miechów. Szacuje się, że na początku XVIII w.
w Szwecji pracowało około 25 tysięcy różnego rodzaju i różnych rozmiarów siłowni wodnych.
Rzeki i jeziora były również wykorzystywane do spławiania drewna do tartaków i papierni.
W Szwecji rozwój hydroenergetyki wielkoskalowej miał miejsce w latach 1940-1960, głównie po
drugiej wojnie światowej. Do lat 60-tych XX w. kiedy Szwecja rozpoczęła budowę elektrowni
atomowych prawie sto procent krajowej produkcji energii wytwarzana była w elektrowniach
wodnych. W tym małe elektrownie wodne stały się mniej dochodowe i wiele z nich przestało
działać
Dziś elektrownie wodne wytwarzają 45-50% (MEW 4%) krajowej produkcji energii elektrycznej.
Wielkość tej produkcji uzależniona jest od wielkości opadów deszczu i śniegu. Na północy
Szwecji 4 duże rzeki (Kalix, Pite, Torne i Vindel) objęte są ochroną prawną ze względu na protesty
społeczne przeciwko jej dalszej zabudowie.
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Obecnie bardzo trudno jest uzyskać pozwolenie na uruchomienie nieczynnej elektrowni, a nawet
na modernizację działających obiektów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest interpretacja i sposób
wdrażania w Szwecji Europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej. Uzyskanie pozwolenia i budowa
nowej MEW w nowej lokalizacji jest przy obecnym kształcie polityki niemożliwe.
Ze względu na fakt, że w większości przypadków do właścicieli małych elektrowni wodnych
należą również grunty i wody płynące przy elektrowniach łatwo jest uzyskać kredyty komercyjne
na budowę i wyposażenie MEW. Budowle umożliwiające migrację fauny zazwyczaj wymagają
oddzielnego finansowania, gdyż te obiekty są niedochodowe.
Aby odbudować i uruchomić stary młyn lub zmodernizować działającą elektrownię właściciel jest
zobligowany do wybudowania obiektu umożliwiającego migrację fauny, a większość programów
funduszu strukturalnego i spójności prezentowanych poniżej może być wykorzystane aby
ułatwić i sfinansować tę budowę.

3.11.1. Przykłady spółdzielni realizujących projekty mikroelektrowni wodnych
i OZE w Szwecji
Spółdzielnie są popularną formą organizacyjną w Szwecji od długiego czasu. Dziś farmy wiatrowe
są najczęściej spotykanymi przedsięwzięciami realizowanymi za pomocą spółdzielni. W 2011
roku liczba członków spółdzielni związanych z energetyką wiatrową wynosiła 25 500. Zdarza się
również, że kilka osób wspólnie realizuje projekt jednej lub kilku elektrowni wodnych. Tworzą
wówczas również rodzaj spółdzielni. Taka forma organizacyjna wzmacnia bezpieczeństwo
i możliwości finansowania oraz powoduje rozłożenie ryzyka.

3.11.2. Fundusze strukturalne i inwestycyjne dla mikroelektrowni wodnych
Szwecji
Rząd Szwecji wnosi podstawowy wkład do Funduszu Adaptacyjnego, Strategicznego Funduszu
Klimatycznego, będącego instrumentem finansowym UNFCCC34 wraz z podstawowym
dokumentem – protokołem z Kioto. Fundusz powstał w celu finansowania konkretnych
programów i projektów adaptacyjnych w krajach rozwijających się, będących partnerami
porozumienia. Fundusze przeznaczone są na działania zmierzające do redukcji niepożądanych
efektów zmian klimatu, z jakimi mierzą się społeczności, kraje i sektory. 24 maja 2013 roku
ogłosiła deklarację zasilenia Funduszu Adaptacyjnego kwotą 15 milionów dolarów amerykańskich czyniąc tym samym Szwecję największym darczyńcą Funduszu. Całkowity wkład Szwecji
do Funduszu wynosi 59,21 milionów USD. Jednakże te fundusze nie wspierają działań związanych
uruchamianiem lub modernizacją mikroelektrowni wodnych w Szwecji.
Europejskie Fundusze Strukturalne dostępne na realizację inwestycji związanych z małymi
elektrowniami wodnymi dzielą się na dwie kategorie. Celem jednych jest wzrost produkcji
energii, a drugich redukcja wpływu elektrowni wodnych na stan rzek i jezior. Te ostatnie są
34

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (przyp. tłum.).

www.restor-hydro.eu
140

bardzo ważne, gdyż budowle oraz środki zaradcze jakie są wymagane aby uruchomić nieczynną
elektrownię lub zmodernizować działającą są bardzo kosztowne, a ponieważ nie przekładają się
na wzrost produkcji trudno je sfinansować za pomocą kredytów komercyjnych.
a. Szwedzko-norweski certyfikat energetyczny
Szwedzko-norweski certyfikat energetyczny jest rynkowym systemem wsparcia produkcji
energii odnawialnej. System obowiązuje od 1 maja 2003 roku, a jego celem jest wzrost produkcji
energii z odnawialnych źródeł oraz zwiększenie opłacalności tej produkcji. System zastąpił
obowiązujące wcześniej programy publicznych dotacji i subwencji. Od 2012 roku w ramach
systemu szwedzko-norweskich certyfikatów wytworzono 6,2 TWh energii z nowych źródeł
odnawialnych. Celem do osiągnięcia w roku 2020 jest 26,4 TWh. Od wprowadzenia systemu
w Szwecji w jego ramach wytworzono 18 TWh energii elektrycznej z OZE, z czego 53% to energia
produkowana w elektrowniach wiatrowych, 39% stanowi energia z elektrowni opartych na
biopaliwach, a pozostałe 8% dostarczają głównie małe elektrownie wodne.
Dzięki systemowi certyfikatów od 2002 do 2020 roku w Szwecji wyprodukowane zostanie 25 TWh
energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto 13,2 TWh energii odnawialnej zostanie wytworzone
wspólnie z Norwegią w latach 2012-2020. Nowe małe elektrownie wodne otrzymują certyfikaty
za całą wytworzoną produkcję przez okres 15 lat.
b. Fundusz Środowiskowy Bixia (Bixia Miljöfond)
Bixia to czwarta co do wielkości spółka energetyczna w Szwecji. Każdego miesiąca za
pośrednictwem tej spółki odbiorcy energii przekazują stałą kwotę w wysokości 0,45 koron
szwedzkich na rzecz Funduszu Środowiskowego BIXIa. Każdego roku Fundusz przeznacza około
miliona koron szwedzkich (106 tys. euro) na różne projekty, których celem jest zapobieganie
zmianom klimatu.
c. Fundusz Środowiskowy Gothenburg Energy DinEl (Göteborg Energi DinEl Miljöfond)
Gotenburg Energy jest wiodącą spółką energetyczną w zachodniej Szwecji. Firma zaopatruje
odbiorców w energię, szerokopasmowy internet, ogrzewanie, klimatyzację, gaz oraz świadczy
usługi związane z dystrybucją energii. Your Electricity (Din El) jest spółką zależną od Din El i piątą
co do wielkości spółką obrotu energią w Szwecji. Na Fundusz Środowiskowy Din El składa się 20%
przychodów ze sprzedaży wytworzonej lokalnie energii z elektrowni wiatrowych i wodnych. Co
roku około 600 tys. koron szwedzkich przeznacza się na projekty nowych rozwiązań lub szerzenia
wiedzy w zakresie zrównoważonych i pewnych systemów energetycznych ze szczególnym
naciskiem na odnawialne źródła energii i racjonalne zużycie energii.
d. Fundusz Środowiskowy Fortums (Fortums miljöfond)
Każda kilowatogodzina ze znakiem Dobry Wybór Środowiskowy (Bra Miljöval) zasila Fundusz
Środowiskowy Fortums. Środki z funduszu przeznaczone są na projekty, który celem jest
neutralizowanie negatywnych efektów środowiskowych wywoływanych przez produkcję energii
w elektrowniach wodnych. Wybrane projekty są zatwierdzane i oceniane przez Szwedzkie
Towarzystwo Ochrony Przyrody (SSNC).
www.restor-hydro.eu
141

e. Dobry Wybór Środowiskowy (Bra Miljöval)
Szwedzkie Towarzystwo Ochrony Przyrody (SSNC) rozpoczęło system oznaczania produktów
ekologicznych w 1988 roku nadając etykiety środkom piorącym i papierowi. W 1996 roku SSNC
wprowadziła ekologiczne oznakowanie kontraktów dostaw energii. Podaż i popyt na oznakowane dostawy energii wzrastały bardzo szybko, także w ujęciu geograficznym. We współpracy
z SSNC takie same kryteria wprowadzono w Norwegii i Danii. Oznakowanie energii elektrycznej
i ciepła jest częścią całościowego projektu realizowanego przez SSNC.
Głównym celem Funduszu Środowiskowego SSNC jest redukcja negatywnych skutków
funkcjonowania elektrowni wodnych poprzez budowę przepławek dla ryb, likwidowanie barier
uniemożliwiających migrację i/lub podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków
bytowania zagrożonych gatunków w ciekach.

3.11.3. Granty i kredyty regionalne w Szwecji
a. Regionalny Zarząd Administracyjny
Regionalny Zarząd Administracyjny reprezentuje władze rządowe w regionie i koordynuje
państwowe działania. Co roku otrzymuje rządowe fundusze przeznaczone na różne
przedsięwzięcia. Są one przekazywane w celu wsparcia rozwoju i długoterminowej rentowności
przedsiębiorstw w regionach.
Wielkość i przeznaczenie rządowych dotacji może różnią się w regionach w zależności od
zasobów i zadań jakie rząd zleca do wykonania w regionach. Cześć funduszy związanych
z rozwojem regionalnym może zostać przeznaczona na dotacje inwestycyjne, wspieranie
działań marketingowych, wzrostu innowacyjności oraz szkolenia w małych i średnich przedsiębiorstwach. Są również specjalne środki na rozwój usług komercyjnych, takich jak sklepy
i stacje paliw na obszarach wiejskich.
b. Zarząd Rolnictwa
Szwedzki Zarząd Rolnictwa jest instytucją odpowiedzialną za lokalny rozwój z wykorzystaniem
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
c. Program LIFE
Program LIFE przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia celów strategii Europa
2020, Siódmego Unijnego Środowiskowego Planu Działań i innych europejskich strategii i planów
środowiskowo-klimatycznych.
Część nowego programu poświęcona ochronie środowiska obejmuje trzy obszary priorytetowe:
środowisko i efektywność wykorzystywania zasobów, natura i bioróżnorodność oraz zarządzanie
środowiskiem i informacją. Działania związane z klimatem obejmują łagodzenie skutków zmian

www.restor-hydro.eu
142

klimatu, adaptację do skutków zmian klimatu i zarządzanie klimatem i informacją.
Program zawiera również nową kategorię projektów – finansowane wspólnie zintegrowane
projekty obejmujące swym zasięgiem duże obszary. Projekty te będą miały na celu wdrażanie
polityki środowiskowej i klimatycznej i jej integrację z celami innych polityk.
Nowe regulacje ustanawiają również kryteria wyboru projektów oraz zasady przyznawania
środków. Program umożliwia udział innych krajów, również spoza UE. W jego ramach możliwa
jest współpraca międzynarodowych organizacji.

3.11.4. Kredyty komercyjne i finansowanie inwestycji w Szwecji
Większość banków komercyjnych i innych instytucji finansujących w Szwecji jest pozytywnie
nastawiona w kwestii udzielania kredytów na inwestycje w elektrownie wodne. Okres
kredytowania bazuje na 40-letnim okresie zwrotu.
Ze względu na ostatnie zmiany legislacyjne w zakresie udzielania pozwoleń, a zwłaszcza
terminów z nimi związanych trudno przewidzieć co stanie się w przyszłości. Decyzje zostaną
podjęte przez szwedzki parlament.

3.12. Wnioski i praktyczne wskazówki dla inwestorów
Aby zrealizować projekt MEW w oparciu o model spółdzielni podsumowane poniżej zasady
mogą okazać się przydatne.
•

Niezwykle ważną kwestią podczas realizacji projektu MEW jest bezpieczeństwo prawne.
Uzyskanie na wstępie dokładnych informacji o lokalizacji od odpowiednich jednostek
administracji jest kluczowe w procesie podejmowania racjonalnych decyzji.

•

W celu uniknięcia dysonansów i przeszkód przy realizacji projektu, osoby planujące
projekt nie powinny przeoczyć faktu, że w przypadku podmiotów, na które projekt
oddziałuje możliwość uczestniczenia w nim może wpłynąć pozytywnie na ich stosunek do
projektu. Ponadto poprzez udział w projekcie możliwe jest pozyskanie wiedzy eksperckiej
uczestniczących w nim osób.

•

W przypadku gdy środki pozyskane od członków spółdzielni są połączone z innymi źródłami
finansowania ważne jest zabezpieczenie możliwości uzyskania współfinansowania
przed rozpoczęciem sprzedaży udziałów zainteresowanym osobom. Typowe informacje
wymagane w tej sprawie przez banki opisane są w rozdziale 3.1.4. Ponadto należy zebrać
niezbędne informacje na temat lokalnych warunków przyznawania kredytów. Część
z nich przedstawiono w rozdziałach 3.4.-3.11.

•

Dodatkową formę finansowania mogą stanowić różne rodzaje finansowania społecznego
– od crowdfundingu, poprzez akcje charytatywne aż po niewielkie działania połączone
z lokalizacją inwestycji np. utworzenie na miejscu kawiarni lub inne działania.
www.restor-hydro.eu
143

•

W nowym okresie finansowania - w latach 2014-2020 z Europejskich Funduszy
Strukturalnych i Inwestycyjnych planowana jest dystrybucja minimalnego udziału w EFRR
środków dla każdego regionu wspierających przejście na niskoemisyjną gospodarkę.
Będzie to 20% w regionach bardziej rozwiniętych, 15 % w regionach będących w okresie
przejściowym i 12 % w regionach słabiej rozwiniętych. Choć na obecnym etapie nie jest
możliwe zdobycie informacji na temat udziału w budżetach środków przeznaczonych
na projekty związane z małą hydroenergetyką wiadomo już, że proporcje środków
przeznaczonych na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii będą większe niż
w poprzednim okresie finansowania.
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4.

Komentarz końcowy

W niniejszej publikacji przedstawiono najważniejsze informacje na temat procesu uzyskiwania
pozwoleń, najlepszych rozwiązań technicznych związanych z odbudową siłowni wodnych oraz
dostępności finansowania projektów.
Potencjalne lokalizacje małych elektrowni wodnych wskazane są na wirtualnej Mapie RESTOR
Hydro. Znajduje się na niej 50 tysięcy obiektów wraz z informacją o położeniu, potencjalnej mocy
i czynnikach warunkujących możliwość uruchomienia MEW. Baza obiektów znajdujących się
w ośmiu krajach, tj. Francji, Belgii, Włoszech, Litwie, Szwecji, Polsce i Grecji zostanie uzupełniona
o szczegółowe dane o każdej potencjalnej lokalizacji.
Interaktywna mapa RESTOR Hydro dostępna jest pod adresem:
http://www.restor-hydro.eu/en/tools/mills-map/.
Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych lokalizacjach zostaną udostępnione lokalnej
administracji, organom odpowiedzialnym za odbudowę historycznych obiektów, spółdzielniom
organom samorządu, przedsiębiorcom i zainteresowanym osobom. Celem tych działań
będzie zachęcenie wymienionych podmiotów do uwzględnienia lokalizacji w planach rozwoju
i zachęcenie do odbudowy i uruchamiania małych elektrowni wodnych.
Jednakże największą barierą dla realizacji przedsięwzięć hydroenergetycznych zidentyfikowaną
w ramach projektu RESTOR Hydro jest problem finansowania inwestycji. Mikroelektrownie
wodne ze względu na swoją bardzo małą skalę są często uznawane przez banki za zbyt mało
rentowne, aby możliwe było udzielenie na nie kredytu. Proponowane w projekcie rozwiązanie
polega na realizacji kilku małych obiektów w jednym regionie i sfinansowanie inwestycji w ramach
spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą stać się współwłaścicielami wspólnie realizowanego
projektu.
Wśród zalet modelu spółdzielni hydroenergetycznej wymienia się:
•

wzrost akceptacji społecznej dla energetyki wodnej dzięki udziale w projekcie lokalnej
wspólnoty;

•

zwiększenie poziomu lokalnych inwestycji w odnawialne źródła energii i zapewnienie
alternatywnych możliwości finansowania;

•

ograniczenie problemów administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia,
opodatkowaniem oraz ułatwienia w zakresie eksploatacji obiektu ze względu na
konsolidację zadań ogólnych;

•

ograniczenie kosztów inwestycyjnych i bieżących ze względu na korzystniejszy potencjał
negocjacyjny z dostawcami urządzeń dla elektrowni wodnych oraz odbiorcami energii.
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Aby wspomóc opisane procesy przygotowano dodatkowe publikacje dostępne na stronach
internetowych projektu:
http://www.restor-hydro.eu/en/tools/community-finance-and-local-cooperatives/.
Dodatkowe publikacje oraz działania obejmują:
•

Model biznesowy i jego podstawowe narzędzia;

•

Wzór umowy ramowej dostosowany do warunków prawnych Francji, Belgii, Włoch,
Litwy, Szwecji, Polski, Grecji i Słowenii i dostępny w odpowiedniej wersji językowej;

•

Poradnik o spółdzielni hydroenergetycznej dostępny w języku francuskim, włoskim,
szwedzkim, polskim, greckim, flamandzkim i słoweńskim;

•

Warsztaty przeprowadzone w poszczególnych krajach.

Więcej informacji o spółdzielniach hydroenergetycznych dostępne jest na stronach:
http://www.restor-hydro.eu.
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