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Polski obszar demonstracyjny

Budżet strony Polskiej:    1 mln EUR

Budżet EOP:                       288 tys. EUR

Dofinansowanie EOP:       201,6 tys. EUR

Informacje o Projekcie

OneNET

Numer Grantu: 957739

Status

W toku

Start                                               Koniec                          

1 październik 2020 31 marzec 2024

Finansowanie

H2020 LC-SC3-ES-5-2018-2020

Całkowity budżet

€ 28 065 793,75

Lider konsorcjum

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT

Niemcy

Dofinansowanie EU

€ 21 998 171,13

Skład konsorcjum – 72 członków 

2

OneNet – Jedna sieć dla Europy

Celem projektu OneNet jest opracowanie otwartej i elastycznej architektury, która pomoże przekształcić europejski system elektroenergetyczny, który często

jest zarządzany w sposób rozdrobniony na poziomie kraju lub obszaru, w paneuropejski, inteligentniejszy i wydajniejszy system, w którym operacje

techniczne na rynku i sieci są wzajemnie koordynowane bliżej czasu rzeczywistego przy jednoczesnej maksymalizacji zdolności konsumentów do

uczestnictwa w otwartej strukturze rynkowej.



Zweryfikowanie w ramach demonstracji

możliwości wykorzystania przez OSD

i OSP usług świadczonych przez zasoby

klientów do zwiększenia elastyczności,

efektywności i niezawodności pracy

systemu elektroenergetycznego.

W ramach projektu wykorzystywane będą

zasoby klientów przyłączonych do sieci

dystrybucyjnej SN i nn.
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Cel projektu i zakres polskiego DEMO

Kalisz testy 
w sieci WN

Mława testy w sieci nn

Puck testy w sieci SN

Przywidz testy w sieci SN i nn



Zakres prac w ramach polskiego DEMO
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Rynek:

• Opracowanie założeń 
dla nowego rynku 
elastyczności

• Określenie 
współpracy nowego 
rynku z istniejącym 
rynkiem energii

Obszar demonstracyjny:

• Wytypowanie obszarów 
dla demonstracji w sieci 
WN, SN i nn

• Zwerbowanie klientów 
• Opracowanie planu 

testów            
• Wykonanie testów         

w warunkach  
rzeczywistych

Rozwiązania IT:

• Opracowanie wytycznych 
dla rynkowej platformy 
handlu usługami 

• Zdefiniowanie BUC SUC
• Zbudowanie 

prototypowej platformy 
rynkowej

• Dostosowanie 
istniejących systemów 
informatycznych do 
współpracy z platformą

Usługi i produkty:

• Określenie potrzeb 
OSD i OSP

• Zdefiniowanie 
zakresu testowanych 
usług

• Zaprojektowanie 
produktów wraz z ich 
parametrami



Potrzeby Operatorów Sieci

▪ OSD

o Lokalne potrzeby związane z zarządzaniem 

siecią dystrybucyjną 

o Usługi związane z zarządzaniem 

ograniczeniami w sieci (odciążenie sieci) 

oraz kontrola napięcia w sieci

o Usługi nabywane w miarę identyfikacji 

potrzeb (zdarzeniowo) w horyzoncie 

czasowym: dzień następny (Day Ahead)

z tygodniowym wyprzedzeniem (Week(s) 

Ahead)

▪ OSP

o Globalna potrzeby związane 

z bilansowanie KSE 

o Różne produkty dotyczące regulacji 

częstotliwości 

o Usługi kupowane cyklicznie w horyzoncie 

czasowym: na dzień następny (Day Ahead)
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Usługi i produkty elastyczności w DEMO PL

1. Usługi odciążania sieci z wykorzystaniem mocy czynnej

I. Eliminacja ograniczenia sieciowych – congestion management (przekroczenie wartości dopuszczalnej prądów w liniach i transformatorach)

II. Kontrola napięcia w węzłach sieci - voltage control (niedotrzymanie parametrów napięciowych)

2. Usługi związane z bilansowaniem i regulacją częstotliwości

6

Produkt Typ Opis

Zmiana mocy czynnej (-) (CM) Lokany
Wielkość mocy czynnej wynikająca ze wzrostu zapotrzebowania lub spadku generacji w punkcie przyłączenia 
w odniesieniu do profilu bazowego.

Zmiana mocy czynnej (+) (CM)
Lokany Wielkość mocy czynnej wynikająca ze zmniejszenia zapotrzebowania lub wzrostu generacji w punkcie 

przyłączenia w odniesieniu do profilu bazowego.

Zmiana mocy czynnej (-) (VC) Lokany
Wielkość mocy czynnej wynikająca ze wzrostu zapotrzebowania lub spadku generacji w punkcie przyłączenia 
w odniesieniu do profilu bazowego.

Zmiana mocy czynnej (+) (VC) Lokany
Wielkość mocy czynnej wynikająca ze zmniejszenia zapotrzebowania lub wzrostu generacji w punkcie 
przyłączenia w odniesieniu do profilu bazowego.

Usługi FRR (Frequency Restoration
Reserve)

Globalny Standardowy produkt na poziomie UE

Usługi RR (Replacment Reserve) Globalny Standardowy produkt na poziomie UE

Bilansowanie energii czynnej Globalny
Produkt używany do bilansowania i zarządzania ograniczeniami. Produkt bilansowania energii czynnej (RR) 
rozwiązuje po pierwsze problemy z ograniczeniami, a następnie problemy związane z bilansowaniem. FSP 
musi spełniać wymagania techniczne, zwłaszcza w zakresie aktywacji czasowej. Aktywacja w 15 min.



RYNEK USŁUG DLA OSD
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Dzień bieżący Czas rzeczywistyDzień następnyTydzień przed

Rynek bilansujący

Nowy rynek usług 
elastyczności dla OSD

(CM i VC)



Rynek i platforma elastyczności
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Rejestracja na 
platformie 

użytkowników (FSP) i 
ich zasobów (DER)

Cykliczne aukcje 
na rzecz 

bilansowania

Weryfikacja 
wykonania usługi 
oraz rozliczanie z 

klientem

Zdarzeniowe aukcje 
OSD wspierające 
zarządzanie siecią

Rejestracja 
podmiotów 

odpowiedzialnych za 
bilansowanie 

(BSP/DUB)
i tworzenie jednostek 

grafikowych

Definiowanie 
produktów 
przez OSD i 

OSD

„Oddelegowanie” 
zasobów do 
świadczenia 
konkretnych 
produktów



Prekwalifikacja 
rynkowa klienta

Certyfikacja zasobu
PREKWALIFIKACJA 

PRODUKTOWA

STATYCZNA 
ANALIZA SIECI

Prekwalifikacja PROCES LICYTACJI WYNIK

AUKCJE OSD: CM&VCKlient

działania 
klienta

Działania 
Operatorów

WERYFIKACJA 
OFERT

OSD

TEST JEDNOSTEK 
GRAFIKOWYCH

PREKWALIFIKACJA 
RYNKOWA BSP

STWORZENIE 
JEDNOSTEK 

GRAFIKOWYCH Z 
ZASOBÓW FSP

OSD OSP

DEFINIOWANIE PRODUKTÓW

PLATFORMA ELASTYCZNOŚCI atFlex

Klient

Platforma elastyczności atFlex – procesy prekwalifikacji
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Prekwalifikacja 
rynkowa klienta

Certyfikacja zasobu
PREKWALIFIKACJA 

PRODUKTOWA

STATYCZNA 
ANALIZA SIECI

Prekwalifikacja

PROCES AUKCJI WYNIK

AUKCJE OSD: CM&VC

Klient

OSD

działania 
klienta

Działania 
OSD 

Platforma –
działanie 
automatyczne

WERYFIKACJA 
OFERT

DYNAMICZNA 
OCENA WPŁYWU 

NA SIEĆ OSD

OSD

PLATFORMA ELASTYCZNOŚCI atFlex

Platforma elastyczności atFlex – procesy aukcyjne
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Potrzeba po 
stronie OSD



PREKWALIFIKACJA 
RYNKOWA KLIENTA

Certyfikacja 
zasobu

PREKWALIFIKACJA 
PRODUKTOWA

STATYCZNA 
ANALIZA SIECI

PREKWALIFIKACJA

RYNEK BILANSUJĄCY

TEST JEDNOSTEK 
GRAFIKOWYCH

PLATFORMA ELASTYCZNOŚCI atFlex

PROCES AUKCJI WYNIKI

BSP/BSP’s

PROCESY NA RYNKU 
BILANSUJĄCYM

Aukcje na Produkty 
Bilansujące rozpoczynają się 
wcześniej niż ma to miejsce 

na Rynku Bilansującym

AUKCJE OSP: BILANSOWANIE

PREKWALIFIKACJA 
RYNKOWA BSP

STWORZENIE 
JEDNOSTEK 

GRAFIKOWYCH Z 
ZASOBÓW FSP

INTRODUCING BSP

Umowa FSP-
BSP

OSD

Działania 
BSP

WERYFIKACJA 
OFERT

DYNAMICZNA 
OCENA WPŁYWU 

NA SIEĆ OSD

działania 
klienta

Działania 
OSD 

Platforma –
działanie 
automatyczne

Platforma elastyczności atFlex – integracja z RB

FSP/Klient
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▪ Jedna platforma dla OSP i OSD

▪ Otwarte rozwiązanie z łatwym dostępem przez Internet

▪ Platforma przygotowana do współpracy z Rynkiem Bilansującym (agregacja ofert i przekazanie na RB)

▪ Platforma do handlu elastycznością bazującą na zmianie mocy czynnej, skupiająca się na dniu

następnym oraz średnioterminowych aukcjach

▪ Uwzględnienie zabezpieczeń przed wykorzystaniem usług mogących naruszyć warunki

bezpieczeństwa sieci OSD

▪ Zapewnienie koordynacji działania między OSD i OSP podczas procesu rynkowego (prekwalifikacja,

certyfikacja, aukcje, ...)
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Platforma elastyczności atFlex – najważniejsze założenia



Nazwa/lokalizacja Moc [kW]

Magazyn Energii 750

FW Połczyno 1 600

EC Władysławowo 6400 

Stacje SN/nn
6 000

(80 stacji SN/nn)

Zasoby wirtualne
Blisko 100 szt. z 

grupy B i C
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Obszar: Puck 

• Sieć SN obejmuje trzy ciągi wychodzące z GPZ Władysławowo
• Przy anormalnym układzie pracy sieci mogą występować problemy 

napięciowe i przeciążenia sieci
• Obszar poprzednich projektów badawczych: Smart Grid na Półwyspie 

Helskim, Lokalny Obszar Bilansowania, EUniversal



Case I

Case II

Case III

I.  Case I – Obszar Prosumencki

125 kW PV w ramach stacji SN/nn, 80+ kWt pomp 

ciepła,  magazyn energii 25kW w głębi sieci

II.  Case II – inteligentny budynek – hala sportowa 

przy szkole

50 kW PV, 3 stacje ładowania samochodów 

elektrycznych, 20 kW magazyn energii, system 

inteligentnego sterowania obiektem  

III.  Case III – oczyszczalnia ścieków  

Zainstalowana moc około 160 kW, wyposażona w 

mikro-generację PV o mocy około 60kW oraz 

generator diesla o mocy 200 kW. Możliwość 

sterowania/zarządzania napowietrzaczami.
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Obszar: Przywidz
SN i nn

POTRZEBY W RAMACH TEGO OBSZARU



15
15

Obszar: Mława
nn



Łączna moc mikroźródeł
przyłączona do stacji SN/nn:
420 kW

Łączna moc mikroźródeł
w tym obszarze: 288 kW
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Obszar dużego nasycenia PV, w którym powstają problemy napięciowe i przeciążenia sieci



Zaangażowanie klientów - zasoby elastyczności

❑ prosumenci

❑ budynki użyteczności publicznej

❑ obiekty przemysłowe dużych i średnich mocy

❑ małe/średnie systemy magazynowania energii 

❑ jednostki wytwórcze przyłączone do sieci SN

❑ instalacje PV (od kilku do klikudziesięciu kW mocy)

❑ pompy ciepła i systemy klimatyzacji

❑ ładowarki elektryczne

❑ DSR i sterowalne procesy technologiczne

❑ magazyny energii litowo-jonowe

❑ farma fotowoltaiczna

❑ farma wiatrowa

❑ elektrociepłownia gazowa

17

W ramach projektu, klienci chętni do udziału w testach zostaną wynagrodzeni za udział i aktyną redukcję mocy



Podsumowanie

▪ Projekt OneNet wchodzi w fazę testów w warunkach rzeczywistych

▪ Dużo wykonanej pracy opiera się na przyjętych założeniach w zakresie przyszłego rynku elastyczności

▪ Dotychczasowe doświadczenia wskazują na ogromną ilość obszarów, które wymagają przemyślenia,

zbadania oraz zdefiniowania

▪ Czas rozpocząć dyskusję na szeroką skalę ponieważ temat elastyczności dotyczy bardzo dużej ilości

podmiotów działających obecnie na rynku energii

▪ Zapraszam na prezentację kolegów z ENSP, TT i NCBJ w dniu jutrzejszym
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Thank You
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Dominik.Falkowski@energa-operator.pl


