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• Usługi około i poza energetyczne

• Inteligentny dom (smart home)

• Nowe technologie energetyczne          

i około energetyczne u klienta

• E-mobility

• Smart Grid i Smart City

• Mechanizm DSR (Demand Side

Response)

• Efektywne kosztowo źródła 

rozproszone, w tym OZE

• Systemy magazynowania

• Systemy wyspowe

• Elastyczne bloki węglowe

• Kogeneracja

• Poprawa efektywności wydobycia 

• Nowe produkty z węgla w tym 

CCU

Przeznaczenie minimum 0,4% skonsolidowanych przychodów na B+R+I od 2017, 

rozwój w oparciu m.in. o CVC i długoterminowy zwrot na portfelu, coroczna rewizja

w odniesieniu do sytuacji finansowej

Dostarczanie nowych produktów i usług, a 

także inicjowanie innowacyjnych 

przedsięwzięć biznesowych odpowiadających 

na obecne i przyszłe potrzeby klientów Grupy

Opracowywanie i testowanie  nowych 

funkcjonalności sieci elektroenergetycznej, ale 

także ciepłowniczej, a następnie wykorzystanie 

potencjału technologicznego inteligentnej sieci 

na rzecz stworzenia innowacyjnych produktów i 

usług

Budowa nowych kompetencji 

technologicznych oraz biznesowych 

związanych z budową                i  

zarządzaniem rozproszonymi źródłami 

energii, magazynami energii

Budowa i ochrona przewag konkurencyjnych 

w obszarze wydobycia węgla oraz 

wytwarzania

Konwencjonalnego, nowe zastosowanie 

paliwa węglowego

Działania Kierunki
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Środki własne:

0,4% skonsolidowanych przychodów TAURON
Środki własne

TAURON

Fundusze 

zewnętrzne

Całkowity budżet 

B+R+I

TAURON
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Nowe projekty B+R+I w Grupie

 MOBISTYLE (dofinansowanie z Horyzont 2020)

projekt dotyczy rozwoju technologii i modeli biznesowych 

związanych z proaktywnym wykorzystaniem energii 

elektrycznej i ciepła przez klientów (H2020)

 POLYGEN (dofinansowanie z KIC InnoEnergy)

celem projektu jest opracowanie efektywnych ekonomicznie 

układów termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

dla zastosowań mało i średnioskalowych (KIC Innoenergy)

 CERES (dofinansowanie z RFCS)

projekt obejmuje wprowadzenie szeregu usprawnień 

technologicznych w celu zmniejszenia ryzyka związanego 

z wytwarzanymi odpadami pogórniczymi (RFCS)
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H2020 Mobistyle

Projekt MOBISTYLE (MOtivating end-users Behavioral change by combined ICT 

based tools and modular Information services on energy use, indoor environment, 

health and lifeSTYLE) dotyczy rozwoju technologii i modeli biznesowych

związanych z proaktywnym wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła przez

klientów.

Całkowity budżet projektu wynosi 2 412 tys. € w tym TAURON 96 tys. €. 

Projekt będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem 

jest holenderska Spółka: Huygen Installatie. Czas realizacji przedsięwzięcia to 36 

miesięcy (początek 10.2016 r.).

Projekt w części, za którą odpowiedzialny jest TAURON ma wykorzystywać 

infrastrukturę stworzoną w ramach projektu AMI+ Wrocław (Smart City 

Wrocław). W przedsięwzięcie, oprócz TPE zaangażowane mają być Spółki 

TAURON Dystrybucja oraz TAURON Sprzedaż. 
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POLYGEN

Celem projektu jest opracowanie rozwiązania technologicznego 

wypełniającego rynkową niszę przyjaznych środowisku i efektywnych 

ekonomicznie układów termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych dla zastosowań mało i średnio-skalowych. 

Koncepcja opiera się na wykorzystaniu układu poligeneracyjnego

wytwarzającego, w wyniku zgazowania wybranej frakcji odpadów, trzy 

produkty użyteczne:

 ciepło grzejne,

 energię elektryczną,

 syntetyczny gaz
ziemny (SNG). 
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 ICP4Life - zintegrowana platforma współpracy dla zarządzania życiem produktu (H2020)

 CO2-SNG – chemiczna akumulacja energii poprzez produkcję metanu z wychwyconego CO2  

(KIC InnoEnergy) 

 Smart Home - system zintegrowanych urządzeń pozwalających zdalnie zarządzać pracą 

urządzeń elektrycznych oraz kontrolować bezpieczeństwo w domu – (KIC InnoEnergy) 

 CoalGas - badania w skali pilotowej w zakresie monitoringu i redukcji emisji rtęci

z konwencjonalnych bloków węglowych - (KIC InnoEnergy) 

 ProInterface - system oceny indywidualnej zaburzeń jakości energii elektrycznej w sieci 

dystrybucyjnej wraz z interfejsem do przyłączania rozproszonych źródeł OZE –

(KIC InnoEnergy) 

Projekty w trakcie realizacji
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 ICP4Life Designer

Aplikacja sieciowa dla 

zarządzania procesem 

projektowania produktu

 ICP4Life Customizer

Narzędzie dla klientów 

służące zarządzaniu 

życiem produktu

 ICP4Life Planner

Narzędzie sieciowe dla 

efektywnego i 

elastycznego 

planowania 

i podejmowania decyzji 

w procesie 

dynamicznego 

zarządzania fabryką i 

łańcuchem dostaw

Projekt ICP4Life
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Cele Projektu

 Chemiczne magazynowanie energii

 Wykorzystanie wychwyconego CO2 celem produkcji gazu syntezowego

 Wykorzystanie wodoru wyprodukowanego z wykorzystaniem energii z OZE

CO2 → SNG
Financial support from EIT – KIC InnoEnergy
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Project Coal Gas

10

Instalacja redukcji poziomu rtęci w spalinach

w Elektrowniach 

Konwencjonalnych

Badania Elektrownia Łaziska

Cele Projektu:

 Określenia skali problemu emisji rtęci w TAURON,

 Pozyskanie technologii redukcji emisji rtęci,

 przeprowadzanie testów operacyjnych instalacji 

demonstracyjnej w celu opracowania optymalnego 

sorbentu,

 Opracowanie kompleksowej koncepcji emisji rtęci

 Opracowanie systemu monitorowania emisji rtęci w 

różnych postaciach
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Energoelektroniczny interfejs do przyłączania prosumentów 

i rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Dofinansowanie z European

Institute of Innovation and 

Technology za pośrednictwem 

KIC Innoenergy

Projekt „Pro Interface” 

Rys. Schemat koncepcji projektu PRO Interface

Inteligentne interfejsy kondycjonowania oraz monitoringu energii dla 

prosumentów sieci Smart Grid
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 Liczne, dostępne źródła finansowania projektów B+R+I 
(krajowe, międzynarodowe)

 Różne modele finansowania projektów B+R+I zależne od typu 
projektu

 Istotne budowanie synergii pomiędzy środkami własnymi na 
B+R+I oraz dostępnymi funduszami zewnętrznymi

 Środki zewnętrzne są istotne z perspektywy funkcjonowania 
obszaru B+R+I TAURON (ograniczenie ryzyka, współpraca, 
dostęp do wiedzy, networking) 

 W zakresie funduszy krajowych, najważniejszym dla TAURON 
programem będzie PBSE: Program Badawczy Sektora 
Elektroenergetycznego (Program Sektorowy NCBiR)

Podsumowanie
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Dziękuję

Paweł Poneta (pawel.poneta@Tauron.pl)


