
Projekt ma przyczynić się do wytwarzania zrównoważonej energii, dalszej integracji 
rynków energii elektrycznej i bezpieczeństwa dostaw w regionie Morza Bałtyckiego 
przez optymalizację potencjału i efektywności morskiej energetyki wiatrowej. Przedstawi 
plan skoordynowanej sieci przesyłowej na Morzu Bałtyckim i istotnie ograniczy jedno  
z największych wąskich gardeł w rozwoju źródeł energii odnawialnej w regionie Morza 
Bałtyckiego.

Akronim projektu: Baltic InteGrid.
Partner wiodący: Instytut Ochrony Klimatu, Energii i Mobilności, Niemcy.
Partnerzy projektu: 3 (Niemcy), 2 (Dania), 2 (Polska), 2 (Szwecja), 1 (Estonia), 1 (Finlan-
dia), 1 (Litwa), 1 (Łotwa).
Całkowity budżet projektu: 3,9 mln euro.

Tytuł projektu: Rozwój zintegrowanej sieci przesyłowej 
morskiej energii wiatrowej na Morzu Bałtyckim
ang. Integrated Baltic offshore wind electricity grid  
development 
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.2 Energia odnawialna

Podsumowanie

Według Bałtyckiej Organizacji Współpracy Energetycznej (BASREC) morska energia wiatrowa 
w regionie Morza Bałtyckiego ma potencjał na poziomie 130 GW. Z tego względu morska  
energia wiatrowa odgrywa ważną rolę w zdywersyfikowanym i zrównoważonym koszyku ener-
getycznym, do którego dąży Unia Europejska. Morską energię wiatrową można rozwijać dzięki 
korzystnym warunkom panującym na Morzu Bałtyckim. Wody są stosunkowo płytkie, wysokość 
fal niższa, pływy słabsze, odległości do brzegu krótsze niż na Morzu Północnym, dzięki czemu 
koszty instalacji i infrastruktury sieciowej są niższe.
W regionie Morza Bałtyckiego możliwe jest uzyskanie zdolności produkcyjnych mor- 
skiej energii wiatrowej na poziomie do 12,2 GW do 2030 r. W 2014 r. zdolności uzyskane miały 
jednak wysokość ok. 1,1 GW z 8 GW w całej Europie. Początkowy stopień rozwoju energe-
tyki morskiej w regionie Morza Bałtyckiego uwidacznia w dalszym ciągu bardziej zaawan-
sowane i rozpowszechnione wykorzystanie morskiej energii wiatrowej na Morzu Północnym, 
gdzie doświadczenia z rozwoju morskiej energetyki wiatrowej pokazują, że powiązana sieć 
przesyłowa morskiej energii wiatrowej może przynieść znaczące korzyści gospodarcze.  
Z ostatnio opublikowanego przez Komisję Europejską „Badania korzyści wynikających  
z powiązanej sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej w regionie Morza Północnego” wyni-
ka, że powiązana sieć przesyłowa wiąże się z wyższymi kosztami początkowymi niż połączenia 
radialne, które równoważą jednak roczne oszczędności osiągane zwłaszcza w sytuacji, gdy 
państwa członkowskie UE koordynują także zdolności rezerwowe.

Podstawowym celem projektu jest wniesienie wkładu do miejscowego wytwarzania zrównoważonej  
energii, dalszej integracji rynków energii elektrycznej i bezpieczeństwa dostaw w regionie Morza 
Bałtyckiego przez przyjęcie podejścia opartego o połączoną sieć przesyłową w celu optymalizacji 
potencjału i efektywności morskiej energii wiatrowej. W trakcie realizacji projektu partnerzy ze wszyst-
kich ośmiu państw członkowskich w regionie Morza Bałtyckiego będą w tym celu ściśle współpracować  
z najważniejszymi interesariuszami w celu osiągnięcia zakładanych produktów:

• stworzenia bałtyckiego forum sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej (BOGF),
• wysokiej jakości koncepcji sieci przesyłowej morskiej energii wiatrowej,
• wszechstronnych studiów wykonalności dla dwóch studiów przypadku jako elementów koncepcji 
bałtyckiej sieci przesyłowej,
• zaleceń i propozycji.

W ten sposób projekt zaangażuje odpowiednich interesariuszy w regionie Morza Bałtyckiego (operatorów 
systemu przesyłowego, sektor morskiej energetyki wiatrowej, decydentów politycznych, władze krajowe  
i uniwersytety) w debaty i wymianę aktualnej wiedzy w celu zoptymalizowania transgranicznej koordynacji 
infrastruktury morskiej energetyki wiatrowej. Ponadto, innowacyjne badania projektowe dostarczą inter-
esariuszom najnowocześniejszej wiedzy na temat warunków ramowych dla optymalnego rozwoju regio-
nalnej połączonej sieci przesyłowej. 


