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Informacje o projekcie

Informacje o Projekcie

EUniversal

Numer Grantu: 864334

Status

W toku

Start                                                              Koniec

1 lutego 2020                               1 czerwca 2023

Finansowanie

H2020-EU.3.3.4.

Całkowity budżet

€ 9 774 227,50 

Lider konsorcjum

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.

Portugalia

Polski obszar demonstracyjny

Budżet strony Polskiej:  

975 tys. EUR

Budżet EOP:                    

423 tys. EUR

Dofinansowanie EOP:   

296 tys. EUR

Dofinansowanie EU

€ 7 999 997,50

Konsorcjum 18 członków 

Cel projektu: 

Opracowanie i demonstracja zintegrowanych rozwiązań elastyczności sieci, które pozwolą systemowi dystrybucyjnemu funkcjonować

w bezpieczny i stabilny sposób, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów z dużą kumulacją mikroinstalacji.
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Projekt EUniversal ma na celu wypracowanie uniwersalnego podejścia do stosowania elastyczności

przez operatorów systemów dystrybucyjnych i ich interakcji z nowymi rynkami elastyczności, które

będzie umożliwiono dzięki opracowaniu koncepcji Universal Market Enabling Interface (UMEI).

Cel i zakres projektu

UMEI reprezentuje innowacyjne,

adaptowalne, modułowe i ewolucyjne

podejście, które będzie podstawą do

rozwoju nowych innowacyjnych usług,

rozwiązań rynkowych, a przede

wszystkim implementacji realnych

mechanizmów udziału aktywnego

konsumenta, prosumenta i społeczności

w transformacji energetycznej.
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UMEI (Universal Market Enabling Interface)
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Rejestracja i 
Prekwalifikacja 

zasobów 
elastycznych

Ocena potrzeb 
w zakresie 

elastyczności 
przez 

Operatorów

Kontraktacja 
usług 

elastyczności

Aktywacja usług 
elastyczności

Pozyskanie 
danych 

pomiarowych / 
Kalkulacja 
należności

Rozliczenie

Procesy wspierane przez UMEI

Procesy wspierane przez UMEI
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Potrzeby Operatorów Sieci - Business use cases

Korekcyjne zarządzanie 
przeciążeniami i regulacja  
napięcia

Korekcyjna regulacja  
napięcia

Usługa

Korekcyjna regulacja  napięcia

Korekcyjne i predykcyjne 
zarządzanie przeciążeniami 
i regulacja  napięcia

Korekcyjne zarządzanie 
przeciążeniami z wykorzystaniem 
dynamicznej obciążalności linii 

Korekcyjne zarządzanie 
przeciążeniami

Nabywca ProduktTyp 
aukcji

AgregacjaOś czasu

Tylko OSD

Tylko OSD

Tylko OSD

Wytwórca

Moc czynna

Moc         
czynna/bierna

Moc bierna

Moc czynna

Moc czynna

Dzień 
następny i 
bieżący 

Dzień bieżący 

Dzień 
następny

Dzień 
następny i 
bieżący 

Dzień / 
Tydzień następny

Dzień / rok 
następny

Dzień 
następny

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

Tak

Flexstation

Rynek 
ciągły

Rynek  ciągły
(NODES)

Wezwania rynkowe
(N-SIDE)

Rynek  ciągły
(NODES)

Wezwania rynkowe
(N-SIDE)

Moc czynna
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Évora
Alcochete

Caldas da Rainha

4 Demo locations

4 DEMO Locations

4 Business Use Cases 

53 LV Participants

12 MV Participants

5 MV Producers Participants

The numbers

2 Market Platforms

1 Flexibility Aggregator

3 Tool’s Developers

7 Tools

The partners

BUC

BUC BUC name Service

PT1 Congestion management in MV 

grids for the day-ahead market (or 

between 1 to 3 days in advance)

•Congestion management

PT2 Integrated Voltage Control in MV 

and LV grids for the day-ahead 

market

•Voltage control

PT3 Contracting flexibility services for 

avoiding voltage and/or congestion 

issues during planned 

maintenance action in MV grids

•Congestion management

•Voltage control

PT4 Congestion Management for 

medium and long-term grid 

planning through market 

mechanisms

•Predictive congestion 

management

Portugalia
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• Achieve enhanced observability of the LV 

grid

• Predict the flexibility potential in the LV 

grid

• Provide the flexibility over the UMEI to 

the market

• Connection to the schedule-based 

congestion management

• Enable the provision of flexibility to the 

higher voltage levels

Objectives

Niemcy
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Polska

Linia Szkoła:

- Sieć napowietrzna nn

- 250 kVA

- 114 odbiorców

- 109 kW PV

Mława Podmiejska:

- Sieć kablowa nn

- 400 kVA 

- 98 odbiorców

- 420 kW PV

Czajków:

- Sieć napowietrzna nn

- 400 kVA

- 42 odbiorców

- 53 kW PV

Testowa 

sieć SN
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Podstawowym celem, dotyczącym polskiego obszaru demonstracyjnego, będzie zademonstrowanie wykorzystania

elastyczności pracy sieci w wybranych obszarach za pomocą rozwiązań Smart Grid oraz usług rynkowych. Opracowane

zostaną nowe rozwiązania wspierających prace sieci niskich napięć w obszarach z dużą ilością mikroinstalacji oraz

stworzone narzędzia, które ułatwią wcześniejsze przewidywanie zapotrzebowania oraz poziomu energii, jaka dostarczana

jest do sieci, przy jednoczesnej integracji różnych rodzajów źródeł odnawialnych.

Polski obszar demonstracyjny
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System AMS

Podstawowa funkcjonalność

systemu związana jest z analizą

sieci dystrybucyjnej na potrzeby

zakupu usług świadczonych przez

zasoby elastyczności
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System AMS

Wizualizacja przeciążeń w 

formie heat map

Odczyt danych w czasie rzeczywistym z 

systemu SCADA



Zwiększenie elastyczności sieci poprzez 
rozwiązania Smart Grid

Flexstation nowa monitorowana i sterowana 
stacja transformatorowa SN/nn

13
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Flexstation – komunikacja i sterowanie

IEC 61850
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Mława Podmiejska – stacja kontenerowa

RSN – pola 1, 2, 3 (liniowe)

RSN – pole 4 (TR)

Sterownik 

centralny

Rozdzielnica nn

Regulator

PPZ

w trybie

sterowania

zdalnego
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Mława Podmiejska

Stacja SN/nn

Generacje PV
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Linia Szkoła – stacja słupowa

Szafka – strona lewa

rozdzielnica nn

Szafka – strona prawa

sterownik + AMI

Daszek

i pólka na laptopa
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Zaangażowanie odbiorców

Nowe wyzwanie –
zaangażowanie klientów i 
aktywacja w celu świadczenia 
usług elastyczności
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