
Celem inicjatywy FROnT jest promowanie technologii produkcji ciepła/
chłodu z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii (OŹE) w krajach 
europejskich, poprzez kreowanie równych szans rynkowych oraz opra-
cowanie strategii ich bardziej powszechnego zastosowania.

W ramach rozpoczętego w marcu 2014 projektu FROnT, współfinanso-
wanego przez program Inteligentna Energia – Europa (IEE), przeprowad-
zono analizę istniejących systemów wsparcia technologii jw. oraz analizę 
czynników wpływających na decyzje użytkownika końcowego, podjęto 
obliczenia uśrednionego kosztu produkcji ciepła i chłodu, określono luki 
informacyjne i inne bariery rynkowe, w celu ustalenia strategicznych 
priorytetów polityki na rzecz zwiększenia udziału technologii RES-HC w 
rynku.

Projekt FROnT opracował szereg narzędzi, wykonano badania, które: 
wspierają konsumentów  w procesie decyzyjnym, pomagają przemysłowi 
w lepszej komunikacji z użytkownikami i służą ustawodawcom w tworze-
niu lepszej i sprawniejszej legislacji dotyczącej RES-HC.

Ten dokument specyfikuje rezultaty działań w projekcie dotyczących:

 → Technologii RES-HC i rozwoju rynku;End-user decision-making factors;
 → Czynników wpływające na podejmowanie decyzji zakupu przez użyt-
kowników końcowych;

 → Kosztów i cen;
 → Strategicznych priorytetów polityki i systemów wparcia; dobrych 
praktyk i zaleceń;

 → Dotarcia do konsumentów: multiplikacja rezultatów.

Tworzenie strategii i narzędzi na rzecz większego 
wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii do Produkcji 
Ciepła i Chłodu (Renewable Energy Sources – Heating/
Cooling - RES-HC)



FRONT: KONSORCJUM

Prace projektu FROnT zaangażowały interesariuszy 
z przemysłu i administracji publicznej z kilku krajów 
członkowskich UE, między innymi Hiszpanii, Portugalii, 
Wielkiej Brytanii, Polski, Holandii i Austrii.

W celu osiągnięcia celów projektu zawiązano konsorcjum 
zrzeszające reprezentantów przemysłu 
i krajowych konsultantów energetycznych, wspieranych 
przez ekspertów z różnych dziedzin.

Dowiedz się więcej o partnerach projektu na:  
www.front-rhc.eu/about/partner-organisations/
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  ROZWÓJ TECHNOLOGII   
I RYNKU RES-HC  

 

Około połowy energii zużywanej w Europie jest 

wykorzystywana do ogrzewania  i chłodzenia 

naszych domów, biur i przedsiębiorstw. Około 72%, 

w większości importowanego, gazu zużywanego 

w Europie, wykorzystywane jest do ogrzewania 

budynków i procesów przemysłowych. Wzrastają 

obawy dotyczące niestabilnych cen gazu i 

bezpieczeństwa energetycznego. 

Najlepszą drogą do zmniejszenia naszej zależności od importu jest 
wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii do Produkcji Ciepła 
i Chłodu (RES-HC). Może to zapewnić: znaczącą redukcję CO2, 
zmniejszenie zależności od importu surowców energetycznych, 
tworzenie lokalnych miejsc pracy oraz wzmocnienie europejskiej 
gospodarki. Pomimo tego RES-HC nadal jest marginalizowane 
zarówno w życiu publicznym jak i polityce. Unia Europejska (EU) 
mogłaby zaoszczędzić do 21,8 miliarda Euro rocznie na imporcie 
paliw w 2020 roku, jeżeli 25% zapotrzebowania na ciepło 
pokrywane byłoby przez odnawialne źródła energii.

Technologie produkcji ciepła i chłodu z OŹE dalej się rozwijają i 
odgrywają rosnącą rolę na Europejskim rynku energetycznym. 
W celu przyspieszenia tych zmian należy:

 →  Doprowadzić do głębszego zrozumienia rzeczywistych 
kosztów produkcji ciepła i chłodu,

 →  Udzielić informacji i zapewnić wsparcie dla krajowych i 
lokalnych władz, tworzących ramy regulacyjne w zakresie 
zaopatrzenia ludności w ciepło,

 → Poznać w większym stopniu czynniki wpływające na decyz-
je konsumentów energii.

Inicjatywa FROnT została stworzona w celu uzupełnienia tych 
brakujących elementów.

Odnawialne Źródła Energii – Produkcja Ciepła i Chłodu 
(RES-HC) obejmuje następujące technologie: 

 →  Ciepło pozyskiwane 
bezpośrednio z energii 
promieniowania 
słonecznego,

 → Bioenergię,
 → Energię geotermalną,

 → Geotermalne pompy 
ciepła,

 → Powietrzne pompy 
ciepła,

 → Wodne pompy ciepła
 → Mikro, małej i dużej skali 

systemy hybrydowe.

  PRZEJRZYSTY RYNEK 
CIEPŁA I CHŁODU Z 
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ 
ENERGII : FROnT

FROnT promuje równe reguły konkurencji dla Odnawialnych 
Źródeł Energii – Produkcji Ciepła  i Chłodu (RES-HC) w Europie. 
W ramach inicjatywy zanalizowano istniejące systemy wsparcia 
i ich kluczowe czynniki sukcesu, zwiększono zrozumienie 
kosztów RES-HC i czynników decyzyjnych użytkowników 
końcowych, w celu ustanowienia ram bardziej efektywnych 
systemów wsparcia publicznego i zwiększenia przejrzystej i 
jasnej komunikacji z konsumentami. 
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  GŁĘBSZE ZROZUMIE-
NIE UŻYTKOWNIKÓW 
KOŃCOWYCH 
CZYNNIKI DECYZYJNE

FROnT przyczynił się do pogłębienia zrozumienia procesu 
decyzyjnego użytkowników końcowych dotyczącego systemów 
ogrzewania i chłodzenia. Badania przeprowadzone przez 
konsorcjum zidentyfikowały elementy, które przyczynią się 
do zwiększenia wykorzystania RES-HC, zapewniając właściwe 
podejścia i proponując efektywne rozwiązania.

Po dogłębnej analizie procesów decyzyjnych użytkowników 
końcowych dotyczących inwestycji w technologie produkcji 
ciepła i chłodu, zidentyfikowano elementy, na których należy 
zogniskować działania, czyli:

 →  W sposób bardziej przejrzysty komunikować się na temat 
technologii RES-HC i właściwie porównywać je z rozwiąza-
niami alternatywami dostępnymi na rynku;

 →  Stworzeniu narzędzi służących do ułatwiania i wspoma-
gania decyzji zakupu systemów grzania i chłodzenia przez 
użytkowników końcowych.

WYNIKI BADANIA

Rys. 1: Infografika – Jak obywatele podejmują decyzje o ogrzewaniu i chłodzeniu 
swoich domów

W ramach inicjatywy FROnT przeprowadzono badania 
postrzegania RES-HC w sektorze mieszkalnym, usług 
i przemysłowym. Konkretniej, określono główne 
czynniki, które mają wpływ na decyzje zakupu przez 
użytkowników końcowych. Na podstawie tego badania 
partnerzy projektu FROnT stworzyli kilka narzędzi dla 
konsumentów, w tym pakiety informacyjne i zbiór 
najczęściej zadawanych pytań. 

Główne rezultaty ankiety FROnT są dostępne na stronie 
internetowej.

 KOSZTY  
 I CENY  

W ramach inicjatywy FROnT przeprowadzono również analizę 
istotnych składników kosztów technologii produkcji ciepła 
i chłodu. Wyniki analizy pomogły w stworzeniu wspólnie 
uzgodnionej metodyki obliczeń, która ułatwia przejrzystość i 
porównywalność systemów RES-HC bazującej na Uśrednionym 
Koszcie Ciepła i Chłodu (LCoHC).

W celu pomocy konsumentom w porównywaniu technologii 
RES-HC z innymi alternatywami, dostępnymi na rynku 
stworzono narzędzie on-line, które zawiera przegląd 
czynników istotnych w porównaniu systemów RES-HC z 
konwencjonalnymi rozwiązaniami. Używając podejścia 
wykorzystującego cykl życia, porównanie obejmuje zarówno 
początkowy wkład inwestycyjny jak i koszt operacyjne. Wyniki 
obliczeń zawierają:

 → Koszt wyprodukowanej jednostki energii (kWh);

 → Skumulowane przepływy pieniężne (zwrot inwestycji);

 → Wielkości redukcji emisji CO2.

UŚREDNIONY KOSZT CIEPŁA I CHŁO-
DU (LCOHC)

Rys. 2: Wykres przepływów finansowych – wyniki programu do obliczania Uśrednionego 
Kosztu Ciepła i Chłodu

Zbudowano narzędzie, które umożliwia użytkownikom 
końcowym porównanie kosztów systemów RES-HC z 
kosztem przykładowego systemu na paliwa kopalne w 
celu otrzymania informacji istotnych przy decyzji zakupu.
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Priorytety polityki
Priorytety polityki skupiają się na czterech działaniach:

 →  Ustaleniu strategicznych priorytetach i zarządzaniu 
(np.: stworzenie długofalowych map dekarbonizacji, z 
założeniem celów lata 2030, 2040 i 2050);

 → Ustaleniu lepszych warunków rynkowych dla RES-HC 
(np.: zachęceniu krajów członkowskich do ustanowienie 
stabilnych, długoterminowych, pozabudżetowych 
mechanizmów wsparcia odnawialnych technologii 
produkcji ciepła i chłodu);

 →  Zwiększaniu świadomości i zaangażowania obywateli 
w odniesieniu do RES-HC (Np: zwiększenie znaczenia i 
wykorzystanie świadectwa charakterystyki energetycznej 
budynków);

 → Zwiększaniu możliwości finansowania RES-HC (np.: 
poprzez większe zaangażowanie instytucji prywatnych w 
tworzeniu nowych narzędzi finansowych).

Aby dowiedzieć się więcej o zaleceniach polityki proponowanych 
przez konsorcjum FROnT odwiedź: www.front-rhc.eu

  DOCIERANIE DO KON-
SUMENTÓW:  
WYKORZYSTANIE POM-
NAŻANIA REZULTATÓW

W celu rozpowszechniania rezultatów projektu FROnT wśród 
użytkowników końcowych i zaangażowaniu interesariuszy 
w codzienne działania projektu, konsorcjum w pełni 
wykorzystało sieć, stworzoną z agencji energetycznych, graczy 
przemysłowych i innych podmiotów, takich jak organizacje 
pozarządowe. Z pomocą wszystkich instytucji i organizacji 
związanych z projektem FROnT, włączając ekspertów 
krajowych i europejskich, możliwe było stworzenie narzędzi, 
które pomogą głównym interesariuszom w dotarciu do 
konsumentów i informowaniu o RES-HC w jasny 
i prosty sposób. 

Również krajowi partnerzy FROnT zorganizowali wydarzenia 
szkoleniowe budujące potencjał multiplikatorów wiedzy o RES-
HC, np. osób w „hot spot-ach” do kontaktów z konsumentami 
i istotnymi aktorami rynku, takimi jak pracownicy agencji 
energetycznych, władz samorządowych i przedsiębiorstw.

KONTAKT I WIĘCEJ INFORMACJI

Jeśli jesteś zainteresowany i chcesz dowiedzieć więcej na 
temat inicjatywy FROnT?
 
Odwiedź: www.front-rhc.eu

Cała odpowiedzialność za zawartość tej publikacji spoczywa na autorach. Nie odzwierciedla ona 
koniecznie opinii Unii Europejskiej.

  STRATEGICZNE PRIORY-
TETY POLITYKI I SYS-
TEMY WSPARCIA: DOBRE 
PRZYKŁADY I ZALECENIA

Konsorcjum FROnT przeprowadziło analizę istniejących 
systemów wsparcia w celu zidentyfikowania kluczowych 
czynników sukcesu, przyczyniających się do ich efektywności 
w przyspieszeniu wykorzystania RES-HC na rynku. Analiza 
uwzględnia elementy planowania, realizacji i monitorowania 
systemów wsparcia produkcji ciepła i chłodu wykorzystujących 
źródła odnawialne.

SYSTEMY WSPARCIA

Więcej informacji na temat 
kluczowych czynników sukcesu w 
odniesieniu do planowania, realizacji, 
monitorowania i oceny systemów 
wsparcia skupiających się na RES-
HC, na stronie: www.front-rhc.eu/
library/#success

 Rys. 3: Instrukcja dobrych praktyk wykorzystania 
zintegrowanych systemów wsparcia RES-HC

Na podstawie różnorodnych analiz, badań i narzędzi, 
konsorcjum FROnT przygotowało również szereg 
rekomendacji, które mogą pomóc prawodawcom w usuwaniu 
barier rozwoju wykorzystania systemów RES-HC. Zalecenia 
te zawierają również priorytety rozwoju potencjału RES-HC w 
Europie do 2020 r.
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