
Brenergia – Klaster 
Lokalnego Systemu Energetycznego

wraz z Centrum Badawczo - Rozwojowym OZE
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Partnerzy klastra
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• KCAW. - Globalny odbiorca 
turystyczny

• C.S. Poland – największy 
kompleks hotelowy w Brennej

• Pozostałe obiekty turystyczne

• Przedsiębiorcy

• Mieszkańcy

•CENTRUM ENERGETYKI           
AGH Kraków oraz inne uczelnie
•Dostawcy określonych 
technologii z przeznaczeniem do 
projektowania, testowania, 
pilotażowego użytkowania

• OŚRODEK BADAWCZO-
ROZWOJOWY ENEO - Lider 
klastra: projektowanie, testowanie 
i budowa kompleksowego 
systemu energetycznego 

• Stowarzyszenie na rzecz budowy 
mikro klastra lokalnego systemu                                                                           
eenergetycznego

• GMINA BRENNA: Instytucje 
publiczne, Spółki komunalne, 
Mikrospółdzielnie
Prosumentów Energii 

• LASY PAŃSTWOWE –
Kluczowy pośredni    
interesariusz  publiczny 
projektu

Instytucje 
publiczne        

i samorządowe

Inicjatorzy 
projektu

Prosumenci 
i odbiorcy

Partnerzy 
technologiczni

KLASTER

•Izba Energetyki 
Przemysłowej 
i Odbiorców Energii



Bilans potrzeb Gminy Brenna 
• Obecne zapotrzebowanie na energię Gminy Brenna 

jest niemal w całości zaspokajane przez 
konwencjonalne źródła energii.

• Szczytowy poziom zapotrzebowania na energię 
elektryczną wykorzystuje w niemal całości 
możliwości operatora sieci przesyłowej.

• Perspektywa znaczącego wzrostu zapotrzebowania 
na energię elektryczną (oraz ciepło) a także wymogi 
środowiskowe tworzą konieczność nowych 
inwestycji.

• Zjawisko niskiej emisji – powszechność stosowania 
miałów i flotów węglowych do celów grzewczych.
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Prognoza wzrostu zapotrzebowania
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Obecnie

Szczytowe 
zapotrzebowanie 
ok. 4-4,5 MW

Roczne zużycie 14,6 
tys. MWh 

Perspektywa 
2018 +

Nowe inwestycje 
turystyczne 
(kompleks K.C.A.W, 
obiekty hotelowe, 
gastronomiczne        
i sportowe)         
Wzrost szczytowego 
zapotrzebowania    
o 8-10 MW



Koncepcja funkcjonowania 
Klastra Energii
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o Lokalny mikro system 
energetyczny oparty o OZE, 
magazynowanie i dystrybucja 
energii, 

o Likwidacja „niskiej emisji” na 
obszarze Gminy Brenna, 

o Samowystarczalność 
energetyczna Gminy Brenna,

o Prace B+R w obszarze produkcji 
energii z OZE i jej 
magazynowania oraz 
inteligentnych systemów 
zarządzania dystrybucją  energii.

Klaster Energii



Koncepcja zintegrowanego systemu energetycznego opartego     
o rozproszone źródła OZE



Główne zadania 1/2

• Podejmowanie działań na rzecz budowy linii przesyłowej
15 kV i miejscowej sieci dystrybucji głównie w obszarze
Krajowego Centrum Aktywnego Wypoczynku w Brennej
wraz z integracją ze Szczyrkiem,

• Budowa małej elektrowni szczytowo-pompowej
• Budowa zespołu 5-6 mini elektrowni wodnych o łącznej

maksymalnej mocy 500 KW,
• Instalacja farmy fotowoltaicznej wraz z magazynami

energii,
• Montaż dwóch turbin kogeneracyjnych oraz instalacji

trigeneracyjnych z wykorzystaniem ciepła dla celów
aquaparku kompleksu hotelowego.
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Główne zadania 2/2

• Wdrożenie programu produkcji paliw i spalania biomasy
w ramach ograniczenia niskiej emisji w partnerstwie
Gmina Brenna – podmioty gospodarcze,

• Stworzenie zaplecza, infrastruktury i laboratoriów CBR
OZE,

• Prowadzenie Badań i testów innych instalacji i urządzeń
produkcji i magazynowania energii wraz z komercyjnym
wykorzystaniem uzyskanych wyników.
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Program badawczy

• Projektowanie i testowanie alternatywnych rozwiązań
w zakresie rozproszonych źródeł OZE w ramach
lokalnego systemu energetycznego,

• Budowa systemów optymalizacyjnych związanych
z niedopasowaniem czasowym wytwarzania i zużycia
energii w lokalnej sieci,

• Testowanie oraz wdrażanie rozwiązań w zakresie
magazynowania nadwyżek energii oraz jej późniejszego
przesyłu/dystrybucji,

• Testowanie nowych modeli biznesowych związanych
z zakupem oraz sprzedażą energii.
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Krajowe Centrum Aktywnego Wypoczynku                               
- Globalny tester rozwiązań projektowanych w Klastrze

WESTER CENTER
STEFAN JARCZYK



Dziękuje za uwagę
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Witold Załęski
ENEO Systems Sp. z o.o.
witek.zaleski@parklotniczy.eu


