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STRESZCZENIE. Celem artyku³u jest przedstawienie z³o¿onego procesu wspierania prac w zakresie
nowoczesnych technologii energetycznych w Unii Europejskiej. Rozwój technologii ener-
getycznych ma na celu umo¿liwienie osi¹gniêcia celów europejskiej polityki energetycznej –
dostarczenia „zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii”. Rozwój technologii
energetycznych ma szczególna rangê w UE i jest wspierany na szczeblu politycznym.
Znaczenie technologii energetycznych bêdzie porównywalne do znaczenia technologii mili-
tarnych, informatycznych czy telekomunikacyjnych w gospodarce globalnej. Omówiono
uwarunkowania powstawania Europejskiego Strategicznego Planu Technologicznego w Dzie-
dzinie Technologii Energetycznych, SET-Planu (2008). Zidentyfikowano bariery rozwoju
prac R&D w obszarze energii i propozycje ich prze³amywania. Omówiono wybrane programy
i inicjatywy Unii Europejskiej wspieraj¹ce dzia³ania w obszarze energii. Podkreœlono po-
trzebê dalszego wspierania rozwoju technologii energetycznych poprzez szereg inicjatyw
i instrumentów podejmowanych na poziomie EU i wspomaganych przez rz¹dy pañstw cz³on-
kowskich i sektor prywatny.
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Wprowadzenie

Cele jakie stawiane s¹ przed europejskim systemem energetycznym s¹ skonkretyzowa-
ne – dostarczenie „zrównowa¿onej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii” [2]. Europa
wesz³a w now¹ erê energetyczn¹, w której szczególne istotn¹ rolê przypisano nowym
technologiom energetycznym.

Zapotrzebowanie na energiê na œwiecie bêdzie wzrastaæ w latach 2000–2030 w tempie
1,8% rocznie, czemu towarzyszyæ bêdzie roczny wzrost GDP o 3,1% i wzrost ludnoœci o 1%.
Ocenia siê, ¿e w celu zaspokojenia tego zapotrzebowania inwestycje w sektor energetyki
musz¹ wynieœæ 16 bilionów USD w ci¹gu najbli¿szych 25 lat [5].

Niepokoj¹ce s¹ prognozy wzrostu emisji CO2 – przewidywany roczny przyrost o 2,1%
spowoduje podwojenie emisji œwiatowej w roku 2030 w stosunku do roku 1990. Œwiatowa
emisja CO2 z sektora energetycznego mo¿e wzrosn¹æ do roku 2030 o 62% w porównaniu
z rokiem 2002 [5].

Produkcja energii elektrycznej na œwiecie bêdzie wzrastaæ o 3% rocznie. Zmianom
iloœciowym na rynku energii elektrycznej towarzyszyæ bêd¹ zmiany w technologiach ener-
getycznych. Ponad po³owa œwiatowej produkcji w 2030 r. bêdzie pochodziæ z technologii lat
dziewiêædziesi¹tych i póŸniejszych, takich jak cykl parowo-gazowy, zaawansowane tech-
nologie wêglowe, odnawialne Ÿród³a energii. Przewiduje siê równie¿, czêœciowo dziêki
zmianom technologicznym, wzrost efektywnoœci wykorzystania energii o 1,2% rocznie.

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie z³o¿onego procesu wspierania rozwoju
nowoczesnych technologii energetycznych w Unii Europejskiej (UE).

1. Znaczenie technologii energetycznych w polityce Unii

Europejskiej

Rozwój technologii energetycznych jest sta³ym i niezbêdnym elementem rozwoju gos-
podarczego, ale obecnie technologie te nabieraj¹ specjalnego znaczenia – mo¿na za³o¿yæ, ¿e
w du¿ej mierze bêd¹ one decydowaæ o zdolnoœci danego pañstwa czy regionu do utrzymania
konkurencyjnoœci w skali gospodarki globalnej. Ich znaczenie bêdzie porównywalne do
znaczenia technologii militarnych, informatycznych czy telekomunikacyjnych, ale z uwagi
na œcis³¹ zale¿noœæ od polityki i dostêpu do wielkiego kapita³u w praktyce bêd¹ funkcjo-
nowaæ w znacznie bardziej z³o¿onym otoczeniu.

Pojêcie nowoczesnych technologii energetycznych obejmuj¹ce technologie zwi¹zane z wy-
twarzaniem, transportem i u¿ytkowaniem energii, ich cechy i zalety przedstawiono w pracy [4].

Kontekst rozwoju technologii energetycznych w UE okreœlaj¹ wymienione ju¿ cele jej
polityki energetycznej: zrównowa¿enie, bezpieczeñstwo dostaw energii, konkurencyjnoœæ.
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UE w swojej strategii energetycznej wyró¿nia szeœæ kluczowych celów, osi¹gniecie
których wi¹¿e siê koniecznoœci¹ realizacji wielu zadañ, w tym wielu wymagaj¹cych rozwoju
technologii energetycznych (tab. 1).

TABELA 1. Cele polityki energetycznej UE wymagaj¹ce nowych technologii energetycznych

TABLE 1. Objectives of EU energy policy calling for new energy technology

Cel [2] Dzia³anie wymagaj¹ce nowych technologii energetycznych

1. Energetyka na rzecz wzrostu
gospodarczego i tworzenie
nowych miejsc pracy
w Europie: dokoñczenie
budowy europejskich rynków
wewnêtrznych energii
elektrycznej i gazu

� koniecznoœæ inwestowania w nowe moce w elektroenergetyce, w tym
w moce szczytowe,

� koniecznoœæ rozbudowy po³¹czeñ transgranicznych pomiêdzy pañstwa-
mi cz³onkowskimi, do co najmniej 10%,

� pobudzenie konkurencyjnoœci przemys³u europejskiego (w tym naj-
lepszy sposób zaspokajania uzasadnionych potrzeb energoch³onnego
przemys³u, przy jednoczesnym poszanowaniu zasad konkurencji)

2. Wewnêtrzny rynek energii
zapewniaj¹cy bezpieczeñstwo
dostaw: solidarnoœæ pañstw
cz³onkowskich

� wzmacnianie bezpieczeñstwa zaopatrzenia w energiê na rynku wew-
nêtrznym (rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych i generacji
rozproszonej, zarz¹dzania popytem)

3. Bezpieczeñstwo
i konkurencyjnoœæ zaopatrzenia
w energiê: w kierunku bardziej
zrównowa¿onej, efektywnej
i zró¿nicowanej energii

� zrównowa¿one podejœcie do wykorzystania wêgla kamiennego i bru-
natnego do produkcji energii elektrycznej w UE (30%) (wymóg komer-
cjalizacji technologii sekwestracji CO2 i czystych technologii wêgla),

� przeanalizowanie przysz³oœci energetyki j¹drowej,
� ogólny cel strategiczny np. minimalny poziom ca³ej energii UE pochodzi³

bêdzie z bezpiecznych i niskoemisyjnych Ÿróde³ energii

4. Zintegrowane podejœcie
w celu przeciwdzia³ania
zmianom klimatu

� racjonalne wykorzystanie energii – zmniejszenie strat energii (w celu
podniesienia standardu ¿ycia, oszczêdnoœci pieniêdzy, wykorzystania
sygna³ów cenowych prowadz¹cych do bardziej odpowiedzialnego, osz-
czêdnego i racjonalnego wykorzystania energii). 20% do 2020 r.,
100 mld Euro mniejsze wydatki na import energii, miliony nowych
miejsc pracy

� zwiêkszenie wykorzystania energii elektrycznej z O�E:
� 2001 r.: 21% energii elektrycznej z O�E w 2010 r.
� 2007 r.: 20% energii z O�E w 2020 r.
� 2003 r.: 5,75% ca³ej benzyny i oleju napêdowego – biopaliwa

w 2010 r.; 2007 r.: 10% biopaliw w 2020 r.
� sekwestracja dwutlenku wêgla i podziemne sk³adowanie: potrzebne s¹

badania naukowe oraz prowadzone na du¿¹ skalê projekty demon-
stracyjne, aby doprowadziæ do dalszego obni¿ania kosztów

5. Zachêcanie do innowacji:
strategiczny plan europejski
w zakresie technologii
energetycznych

� badania naukowe: racjonalne wykorzystanie energii i zró¿nicowanie
form energii poprzez wykorzystanie O�E

� rola 7. PR R&D (np. ITER, Generacja IV)
� rola Europejskich Platform Technologicznych
� rola programu Inteligentna Energia-Europa

6. Budowanie spójnej
wewnêtrznej polityki
energetycznej

� transeuropejskie sieci energetyczne
� skuteczne reagowanie na zewnêtrzne sytuacje kryzysowe (monitoro-

wanie w celu wczesnego ostrzegania, wspomaganie potencja³u reago-
wania w przypadku zewnêtrznego kryzysu energetycznego)

�ród³o: opracowanie w³asne
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Najistotniejsze czynniki maj¹ce wp³yw na prace R&D w obszarze energii pokazano na
rysunku 1.

Bariery rozwoju prac R&D w obszarze energii i propozycje ich prze³amywania zapropo-
nowane przez Komisjê Europejsk¹ przedstawiono w tabeli 2.

TABELA 2. Bariery rozwoju prac R&D w obszarze energii i propozycje ich prze³amywania

TABLE 2. Barriers of energy R&D and proposals for their removing

Bariera Mechanizm prze³amywania

D³ugi okres komercjalizacji rozwi¹zañ
innowacyjnych

Joint ventures, partnerzy z przemys³u i MŒP w 7. PR, CIP (IEE)

S³aby stopieñ wykorzystania
infrastruktury badawczej

Europejska Przestrzeñ Badawcza (ERA), systemy informacyjne
Energy R&D (np. Technology Watch, Capacities Watch, Low-Carbon

Energy Technologies)

S³aboœæ rynku („Stern Report”)
Regulacje rynku, podatki, zamówienia publiczne („zielone”),

standaryzacja pochodzenia energii

Dominacja niektórych aktorów
i rywalizacja pomiêdzy sieciami

Europejskie Platformy Technologiczne

Rozproszone i nieskoordynowane
zachêty rynkowe

Regulacje rynku, podatki, handel CO2, etykietowanie, sta³e taryfy na
energiê z O�E (feed-in-tariffs), obowi¹zek zakupu, zielone, czerwone

i bia³e certyfikaty, zamówienia publiczne („zielone”)
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Rys. 1. Najistotniejsze czynniki maj¹ce wp³yw na prace R&D w obszarze energii
�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 1. Key drives in energy R&D



2. Cele rozwoju technologii energetycznych

Europa ma dwa zasadnicze cele jeœli chodzi o technologie energetyczne:
� obni¿enie kosztu „czystej energii”,
� osi¹gniêcie przez europejski przemys³ pozycji lidera w szybko rozwijaj¹cym siê sektorze

technologii niskoemisyjnych.
Celami strategicznymi prowadzenia prac R&D w obszarze energii s¹:

� promocja zrównowa¿onego rozwoju: poprzez prowadzenie prac R&D,
� zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego i dywersyfikacja Ÿróde³ zaopatrzenia w su-

rowce energetyczne: poprzez praktyczne i powszechne wykorzystanie wiedzy i tech-
nologii opracowanych w wyniku prowadzenia prac R&D,

� zwiêkszenie konkurencyjnoœci przemys³u: przez pomoc w realizacji dzia³añ ukierun-
kowanych na zmniejszenie zapotrzebowania na energiê i zmniejszenia jej kosztów oraz
wprowadzanie rozwi¹zañ innowacyjnych,

� zwiêkszenie spójnoœci ekonomicznej i spo³ecznej: przez wzrost œwiadomoœci spo³ecznej
na temat wp³ywu nowych technologii energetycznych i ich znaczenia dla poprawy
warunków ¿ycia spo³eczeñstwa.
Prowadzenie prac naukowych w obszarach o szczególnym znaczeniu spo³eczno-gos-

podarczym, w szczególnoœci w obszarze energii, musi byæ elementem polityki naukowo-ba-
dawczej prowadzonej na poziomie miêdzynarodowym. Na dobr¹ politykê R&D sk³ada siê
szereg elementów i procedur:
� jasne okreœlenie roli rz¹du w prowadzeniu prac R&D,
� narodowa strategia energetyczna, okreœlaj¹ca politykê i cele do osi¹gniêcia,
� towarzysz¹ca jej narodowa strategia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (R&D),
� wystarczaj¹ce i stabilne Ÿród³a finansowania,
� dobrze okreœlone i przejrzyste priorytety R&D wraz z procedurami oceny wyników,
� zaanga¿owanie wszystkich zainteresowanych aktorów w procesie ustalania priorytetów

i oceny wyników,
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Zmniejszenie nak³adów na R&D
w energii (spadek o po³owê

w stosunku do lat 80’)

Programy R&D (7. PR, RSFF, JTI, ERA-NET), venture capital,
EBI – Risk Sharing Finance Facility (RSFF), EBOR, BŒ, fundusze
strukturalne, Environmental Technologies Action Plan for the EU

(ETAP)

Rozproszone zespo³y badawcze i grupy
innowacyjne (Brak masy krytycznej)

Europejskie Platformy Technologiczne
Joint Technology Initiatives-Hydrogen and Fuel Cells for Sustainable

Energy Future

Silna konkurencja miêdzynarodowa
i s³aba kooperacja

Wspó³praca z Chinami, Indiami, USA, Japoni¹

�ród³o: opracowanie w³asne.



� powi¹zanie z narodowymi strategiami prowadzenia badañ naukowych i wzrostu in-
nowacyjnoœci, komercjalizacji i zatrudnienia,

� efektywne Partnerstwo Publiczno-Prywatne,
� strategia prowadzenia prac R&D w strukturach miêdzynarodowych.

Cechy te nie oznaczaj¹, ¿e w prowadzeniu prac naukowych element pasji i poszukiwañ
naukowych przestaje byæ wa¿ny, ale jedynie to, ¿e prace naukowe w strategicznych ob-
szarach s¹ zbyt wa¿ne, aby pozostawiæ je tylko naukowcom – wymagaj¹ przemyœlanego,
z³o¿onego, kosztownego i stabilnego wsparcia ze strony rz¹du i sektora prywatnego.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje koordynacja polityki naukowej krajowej i miêdzy-
narodowej. W Polsce mo¿na zaleciæ podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ w zakresie poprawy tej
koordynacji:
� identyfikacja silnych zespo³ów badawczych mog¹cych podj¹æ wspó³pracê miêdzyna-

rodow¹ i ich zintegrowanie z miêdzynarodowymi sieciami naukowymi,
� okreœlenie wybranych kierunków badañ naukowych finansowanych ze Ÿróde³ publi-

cznych o priorytetowym znaczeniu dla kraju,
� wspieranie programów badawczych realizowanych we wspó³pracy miêdzynarodo-

wej.
Oprócz tego Komisja Europejska proponuje œrodki horyzontalne, do których nale¿¹

miêdzy innymi standardy i normy maj¹ce na celu przede wszystkim wzrost efektywnoœci
energetycznej produktów i us³ug, w tym budynków. Obecnie s¹ prowadzone prace w ramach
CEN/CENELEC maj¹ce na celu przygotowanie norm z zakresu zarz¹dzania energi¹, au-
dytów energetycznych i wymagañ dla audytorów energetycznych, firm typu ESCO.

Wiele efektywnych energetycznie technologii, prezentowanych g³ównie jako rozwi¹-
zania s³u¿¹ce redukcji emisji gazów cieplarnianych, jest stosowanych lub znajduje siê na
zaawansowanej fazie demonstracyjnej. W nastêpnych dekadach konkurencja pomiêdzy
technologiami bêdzie siê odbywa³a z uwagi na trzy nastêpuj¹ce kryteria: koszty inwes-
tycyjne i koszty u¿ytkowania (bez kosztów paliwa), koszty paliwa (noœników pierwotnych
energii), emisja CO2 (kary).

3. Instrumenty wsparcia technologii energetycznych

Unia Europejska ma ambicje przewodzenia w œwiatowym wyœcigu maj¹cym na celu
opracowanie i komercyjne wykorzystanie technologii energetycznych. W tym celu uru-
chomi³a szereg instrumentów realizacji tego zamierzenia. Proces opracowywania i transferu
technologii jest z³o¿ony i wieloetapowy, wymaga ustanowienia szeregu programów wpro-
wadzaj¹cych okreœlone instrumenty i mechanizmy wspieraj¹ce.

Programy wspieraj¹ce szeroko rozumian¹ problematykê energii mo¿na podzieliæ na:
� programy promocyjne i edukacyjne np. Inteligentna Energia – Europa,
� programy badawczo-rozwojowe obecnie np. 7. Program Ramowy R&D,
� programy inwestycyjne np. fundusze strukturalne.
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Wybrane programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspieraj¹ce dzia³ania w obszarze
energii przedstawiono w tabeli 3.

TABELA 3. Wybrane programy i inicjatywy Unii Europejskiej wspieraj¹ce dzia³ania w obszarze
energii

TABLE 3. Chosen EU programs and initiatives supporting activities in energy area

Program Opis

7. Program Ramowy
7. Framework Programme

„Przekszta³cenie obecnego systemu energetycznego opartego na paliwach kopal-
nych na bardziej zrównowa¿ony system oparty na ró¿norodnych Ÿród³ach i do-
stawcach energii w po³¹czeniu ze wzmacnianiem wydajnoœci energetycznej, w od-
powiedzi na pilne wyzwania w zakresie bezpieczeñstwa dostaw i zmian klimaty-
cznych, przy jednoczesnym wzmocnieniu konkurencyjnoœci sektorów europej-
skiego przemys³u energetycznego”.
� tworzenie europejskich centrów doskona³oœci poprzez wspó³pracê miêdzy la-

boratoriami,
� og³oszenie Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Platform Technologi-

cznych),
� stymulacja kreatywnoœci w badaniach podstawowych poprzez konkurencjê

miêdzy zespo³ami na europejskim poziomie,
� spowodowanie, aby Europa sta³a siê bardziej atrakcyjna dla najlepszych na-

ukowców,
� rozwój europejskiej infrastruktury badawczej,
� poprawa koordynacji narodowych programów badawczych;

Europejskie Platformy
Technologiczne

European Technology
Platforms

� wype³nienie luki pomiêdzy nauk¹ i przemys³em – zwiêkszenie wsparcia fi-
nansowego nauki ze strony przemys³u,

� mobilizacja i skupienie najwa¿niejszych instytucji badawczych, przemys³o-
wych, grup decyzyjnych i grup u¿ytkowników na poziomie narodowym i eu-
ropejskim wokó³ kluczowych technologii ,

� zainicjowanie i wdro¿enie spójnej strategii (Strategic Research Agenda) roz-
woju tych technologii w perspektywie œrednio- i d³ugofalowej, wypracowanie
regulacji prawnych (ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-pry-
watnego dla wdro¿enia tego programu) i standardów technologicznych,

� pokonywanie barier technologicznych i poza technologicznych;

Program Ramowy na
rzecz Konkurencyjnoœci
i Innowacji (2007–2013)

Competitiveness and
Innovation Framework

Programme (CIP)

Trzy podprogramy programu CIP:
� program na rzecz przedsiêbiorczoœci i innowacji (EIP),
� program wsparcia polityki w zakresie ICT,
� program Inteligentna Energia - Europa (IEE).
Bud¿et w wysokoœci 3,6 miliarda Euro, w tym 730 mln Euro dla programu IEE i 430
mln Euro na eco-innowacje w programie EIP.
Program bêdzie wspiera³ akcje pomocy przedsiêbiorstwom oraz innowacyjnoœæ
w przemyœle. Bêdzie równie¿ promowa³ wzrost wydajnoœci energetycznej, poszu-
kiwanie odnawialnych Ÿróde³ energii, technologie proœrodowiskowe oraz lepszy
przep³yw informacji i technologii.

Program Inteligentna
Energia – Europa

(2007–2013)
Intelligent Energy

Europe

� poprawa efektywnoœci energetycznej oraz ograniczenie zu¿ycia energii (SAVE),
� podejmowanie dzia³añ na rzecz tworzenia lub rozbudowy struktur i instru-

mentów s³u¿¹cych rozwojowi odnawialnych Ÿróde³ energii (ALTENER),
� rozwój czystego transportu miejskiego (COOPENER),
� dzia³ania horyzontalne np. finansowanie, promocja.
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Komisja Europejska planuje szereg dzia³añ maj¹cych na celu szybki i skoordynowany
rozwój technologii energetycznych. Jednym z najistotniejszych bêdzie „Europejski Stra-
tegiczny Plan w Dziedzinie Technologii Energetycznych” (SET-Plan), którego projekt ma
byæ og³oszony w koñcu 2007 roku, a jego przyjêcie nast¹pi wiosn¹ 2008 roku [1]. Uwa-
runkowania wprowadzenia prac R&D w obszarze energii, prowadz¹ce do SET-Planu po-
kazano na rysunku 2.

SET-Plan bêdzie opieraæ siê na strategicznej wizji realizacji d³ugofalowego wyzwania,
jakim jest przejœcie na niskoemisyjny system energetyczny przy jednoczesnym zachowaniu
konkurencyjnoœci gospodarki:
� do 2020 r. technologia musi umo¿liwiæ dojœcie do 20% udzia³u energii z O�E poprzez

stworzenie mo¿liwoœci radykalnego zwiêkszenia udzia³u mniej kosztownej energetyki
odnawialnej (w tym wprowadzenie morskich elektrowni wiatrowych i biopaliw drugiej
generacji);

� do 2030 r. konieczne bêdzie wytwarzanie energii elektrycznej i ciep³a w coraz wiêkszym
stopniu ze Ÿróde³ niskoemisyjnych oraz elektrowni o niemal zerowych emisjach, opa-
lanych paliwami kopalnymi i wyposa¿onych w systemy wychwytywania i sk³adowania
dwutlenku wêgla. Sektor transportu bêdzie musia³ w coraz wiêkszym stopniu przy-
stosowaæ siê do korzystania z biopaliw drugiej generacji oraz wodorowych ogniw
paliwowych;

� w 2050 r. i póŸniej przejœcie na niskoemisyjn¹ energetykê w Europie powinno byæ ju¿
zakoñczone, zaœ w ogólnym europejskim bilansie energetycznym znaczne udzia³y po-
winny przypadaæ na Ÿród³a odnawialne, zrównowa¿on¹ energetykê wykorzystuj¹c¹
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1 2

Europejska Kampania
Zrównowa¿onej

Energetyki (2005–2008)
Sustainable Energy
Europe Campaign

� projekt powsta³ z inicjatywy Komisji Europejskiej i realizowany jest w ramach
programu Inteligentna Energia – Europa,

� cele:
� zwiêkszenie œwiadomoœci decydentów na ró¿nych poziomach: lokalnym,

regionalnym, narodowym i europejskim,
� rozpowszechnianie dobrych praktyk w zakresie energetyki,
� osi¹gniêcie wysokiego poziomu œwiadomoœci spo³ecznej, zrozumienia przez

spo³eczeñstwo celów zrównowa¿onej polityki energetycznej, oraz zyskanie
spo³ecznego poparcia dla tej idei,

� promowanie prywatnego inwestowania w technologie zapewniaj¹ce rozwój
zrównowa¿onej energetyki.

Sieci Transeuropejskie
Trans-European Networks

(TENs)

Proces tworzenia wspólnotowego rynku energii, któremu towarzysz¹ przedsiê-
wziêcia maj¹ce na celu wzmocnienie sfer ekonomicznej i socjalnej, odbywa siê
poprzez Transeuropejskie Sieci Energetyczne.

6. PR R&D – Inicjatywa
CIVITAS II

Inicjatywa skierowana jest do miast, które chc¹ wp³ywaæ na realizowan¹ politykê
transportow¹ i pod¹¿aæ w kierunku czystego transportu miejskiego.

6. PR R&D – Inicjatywa
CONCERTO

Inicjatywa skierowana jest do miast, które chc¹ zmieniæ lokaln¹ politykê ener-
getyczn¹ (wzrost udzia³u O�E, redukcja emisji CO2, wzrost efektywnoœci energety-
cznej).

�ród³o: opracowanie w³asne.



wêgiel i gaz, zrównowa¿on¹ energetykê wodorow¹ oraz, w tych pañstwach cz³on-
kowskich, które wyra¿¹ tak¹ wolê, energetykê j¹drow¹ i termoj¹drow¹ czwartej ge-
neracji.
W latach 2007–2013 Komisja Europejska bêdzie przeznaczaæ oko³o 1 mld Euro rocznie

na badania i innowacje w zakresie technologii energetycznych. Zdaniem Komisji zwiêk-
szenie œrodków na badania i innowacje w dziedzinie energii w latach 2007–2013 w 7.
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DOKUMENTY

STRATEGICZNE CELE DO

OSI¥GNIÊCIA

Europejska Polityka
Energetyczna

Strategia Lizboñska

Action Plan RUE (EE)

Europejski Plan
Zapobiegania Zmianom
Klimatycznym

Protokó³ z Kioto

II Polityka Ekologiczna

Polityka Energetyczna
Polski 2025

Polityka klimatyczna

Dyrektywy œrodowiskowe

Dyrektywy energetyczna

7. Program
Ramowy R&D

� Energia

Programy UE

CIP
� IE-E

Prawo energetyczne

Prawo Ochrony Œrodowiska

Redukcja emisji CO2, SO2

Wzrost wykorzystania energii z O�E

Paliwa i Ÿród³a alternatywne

Wzrost efektywnoœci energetycznej

Inteligentne sieci

FINANSOWANIE

NSS 2007-2013

PO Infrastruktura i Œrodowisko

PO Innowacyjna Gospodarka

Programy wspólnotowe

Norweski Mechanizm Finansowy

Inicjatywa „Wêdka Technologiczna”

Regionalne PO

Ustawa o niektórych formach wspierania
dzia³alnoœci innowacyjnej

Strategiczne obszary badawcze

Platformy
Technologiczne

INSTRUMENTY

Zrównowa¿ony system
energetyczny

Bezpieczeñstwo dostaw

Konkurencyjnoœæ

Bazy danych

Standardy
techniczne

ISO 14000
EMAS

Ustawa o zasadach finansowania nauki

Czyste technologie wêgla

Sekwestracja CO2 (CSC)

Wodór i ogniwa paliwowe

Europejski Strategiczny Plan Technologiczny -Energia

SET-Plan (2008)

Roadmap RES (O�E)

Krajowy Program Ramowy

Wiedza na rzecz polityki
energetycznej

Krajowy Program Reform na lata 2005-2008 na
rzecz realizacji Strategii Lizboñskiej

Metody transferu
innowacyjnoœci

Rys. 2. Uwarunkowania powstania Europejskiego Strategicznego Planu Technologicznego w Dziedzinie
Technologii Energetycznych, SET-Plan (2008)

�ród³o: opracowanie w³asne

Fig. 2. Environment creation of European Strategic Energy Technology Plan, SET-Plan (2008)



Programie Ramowym R&D do 2 350 mln Euro (wzrost o 50%, z 574 mln do 886 mln Euro
rocznie) oraz w programie Inteligentna Energia – Europa do 730 mln Euro (wzrost o 100%,
z 50 mln do 100 mln Euro rocznie) stanowi pierwszy krok we w³aœciwym kierunku, któremu
powinny towarzyszyæ co najmniej równie wysokie nak³ady ze strony pañstw cz³onkowskich
i przedsiêbiorstw. Dodatkowo na zagadnienia ochrony œrodowiska, w³¹czaj¹c sprawy zmian
klimatu, w 7. PR przewidziano 1 890 mln Euro. Powszechnie uwa¿a siê jednak, ¿e œrodki te
s¹ niewystarczaj¹ce. Dla porównania mo¿na podaæ, ¿e nak³ady na badania w energetyce
w USA w roku 2005 wynios³y 3,6 mld USD, na rok 2007 przewiduje siê wydatkowanie
4,4 mld USD, w 2008 r. i 2009 r. – po 5,3 mld USD [1]. Œrodki publiczne przeznaczane na
R&D w obszarze energii s¹ ró¿e i w stosunku do GDP wynosz¹ w: Japonii (0.86%), Finlandii
(0,50%), Szwajcarii (0,42%), Szwecji (0,36%), Holandii (0,32%), USA (0,27%), Kanadzie
(0,26%), Norwegii (0,26%), Francji (0,26%).

W Polsce szeroko pojête prace w zakresie badañ w obszarze energii prowadzi oko³o
80 zespo³ów naukowych. Nak³ady przewidziane przez Polskê na wzrost efektywnoœci
energetycznej i odnawialne Ÿród³a energii uwzglêdnione w planach wykorzystania œrodków
unijnych na lata 2007–2013 wynosz¹ zaledwie 1,3% wszystkich œrodków i w sposób
zdecydowany odbiegaj¹ od poziomu zalecanego przez Komisjê Europejsk¹ (5%).

Oceniaj¹c stopieñ wsparcia nowoczesnych technologii energetycznych w Polsce mo¿na
pos³u¿yæ siê zaleceniami Komisji Europejskiej oceniaj¹cej Krajowy Program Reform na lata
2005–2008 na rzecz realizacji Strategii Lizboñskiej – kwestie, którym nale¿y poœwiêciæ
wiêcej uwagi, to ”wiêkszy nacisk na konkurencjê, wzmocnienie R+B i innowacji w sektorze
publicznym”, „potrzeba jest wiêksza koncentracja na reformie publicznego wsparcia sektora
R+B i innowacji, nale¿y wyznaczyæ poziom docelowy 2010 r. dla wydatków na rzecz badañ
i rozwoju, nale¿y w sposób bardziej spójny koordynowaæ programy krajowe i regionalne
maj¹ce na celu poprawê infrastruktury transportowej, energetycznej i mieszkaniowej za
pomoc¹ œrodków regulacyjnych, nale¿y w sposób bardziej szczegó³owy odnieœæ siê do
œrodków wsparcia eko-technologii i wykorzystania instrumentów gospodarczych s³u¿¹cych
internalizacji kosztów zewnêtrznych” [3].

Wnioski

Sektor energetyki jest jednym z najprê¿niej rozwijaj¹cych siê sektorów na œwiecie,
a Unia Europejska ma sprecyzowane plany utrzymanie pozycji leadera w dziedzinie energo-
oszczêdnych, niskoemisyjnych technologii energetycznych.

Opracowanie i zastosowanie nowych technologii energetycznych ma kluczowe zna-
czenie w zapewnieniu zrównowa¿enia, konkurencyjnoœci i bezpieczeñstwa zaopatrzenia
w energiê.

Transformacja systemu energetycznego w kierunku systemu zrównowa¿onego zajmie
dziesi¹tki lat, ale ju¿ teraz trzeba rozpocz¹æ transformacjê systemu badañ naukowych
i wdra¿ania innowacyjnoœci.
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Prowadzenie prac naukowych w obszarach o szczególnym znaczeniu spo³eczno-gos-
podarczym, w szczególnoœci w obszarze energii, musi byæ elementem polityki naukowo-
-badawczej prowadzonej na poziomie krajowym i miêdzynarodowym.

Dzia³ania EU dotycz¹ce technologii energetycznych zostan¹ okreœlone w europejskim
planie technologii energetycznych (SET-Plan).
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Tadeusz SKOCZKOWSKI

Instruments supporting development of modern energy
technologies

Abstract

The aim of this article has been to present the complex supporting system of development of
modern energy technologies. That development aims at reaching the objectives of the EU energy
policy, supplying sustainable, competitive and secure energy, namely. A special role has been set to
modern, energy efficient and emission low technologies in the process of meeting the objectives.
Therefore the energy R&D receives in the EU a special attention and political support. It has been
stressed that modern energy technologies are likely to be of the same crucial importance as military, or
ITC technologies for nations in the process of economy globalisation. Most essential drives in energy
R&D have been listed. Different activities of the EU leading to the proposal of European Strategic
Energy Technology Plan, SET-Plan (scheduled for 2008) have been presented as well as the plan’s
highlights. Barriers of energy R&D and proposals of their removing have been put forward. Chosen
EU programs and initiatives supporting activities in energy area have been listed. Some chosen
instruments have been shortly presented. Final conclusions stress the importance and need for further
support for a variety of activities as a perquisite for successful development of modern energy
technologies at the level of EU and underpinned by MS governments and private sector.

KEY WORDS: energy technologies, energy policy, energy R&D
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