
Projekt przyspiesza komercyjne wykorzystanie rozwiązań z zakresu zaawansow-
anej energoelektroniki (Advanced PE) przez spółki, w szczególności małe i średnie 
przedsiębiorstwa, działające w regionie Morza Bałtyckiego w celu skutecznej konwersji, 
przesyłu i konsumpcji energii.

Akronim projektu: Green PE.
Partner wiodący projektu: Uniwersytet Południowej Danii.
Partnerzy projektu: 3 (Niemcy), 3 (Litwa), 3 (Szwecja), 2 (Dania), 2 (Estonia), 2 (Łotwa),  
2 (Polska).
Całkowity budżet projektu: 3,1 mln euro.

Tytuł projektu: Energoelektronika na rzecz ekologicznego 
zużycia energii
ang. Power electronics for green energy efficiency
Priorytet: 2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy: 2.3 Efektywność energetyczna

Podsumowanie

Nowoczesne technologie z zakresu zaawansowanej energoelektroniki umożliwiają zwiększenie 
oszczędności o ponad 50% przez skuteczną kontrolę i konwersję energii elektrycznej oraz ogran-
iczenie strat energii na wszystkich etapach łańcucha dostaw energii.
Dedykowany rynek, który w latach 2014-2020 będzie rozwijać się w tempie 7,4% rocznie zgodnie 
z oczekiwaniami, napędza dążenie do zwiększania oszczędności w celu umożliwienia produkcji 
energii elektrycznej, skutecznego przesyłania energii i inteligentnej konsumpcji (np. w zakresie 
e-mobilności i inteligentnych budynków). Nowoczesne technologie promują zatem przejście  
w kierunku rozwoju ekologicznego i społeczeństwa ekologicznego.
Na przeszkodzie komercyjnego wykorzystania rozwiązań z zakresu zaawansowanej energoele-
ktroniki stoją bariery techniczne i gospodarcze, a także luki w wiedzy, pokonanie których sprawia 
trudności spółkom z łańcucha dostaw energii w regionie Morza Bałtyckiego. Z tego względu 
częściej wybierają one konserwatywny model zarządzania technologią i konserwatywne  
strategie w zakresie badań i innowacji w dziedzinie zaawansowanej energoelektroniki. Jednocześnie 
nowo powstałe, innowacyjne spółki oraz małe i średnie przedsiębiorstwa muszą przyspieszyć 
cykl innowacji i akceptacji rynkowej nowoczesnych, energooszczędnych technologii od  
poziomu elementów do integratorów systemów.

Celem projektu jest dostarczenie rozwiązań w celu szybszego przezwyciężenia tych barier i zwiększenia 
zdolności spółek do przystosowania swojej działalności i strategii w zakresie badań i innowacji do potencjału 
zaawansowanej energoelektroniki. Projekt zapewnia platformę do współpracy międzynarodowej dla 
instytutów badawczych i nowo powstałych, szczególnie innowacyjnych spółek oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw w celu przekazywania wiedzy i budowania transgranicznych sojuszy w zakresie badań  
i innowacji. Partnerzy dowodzą technicznej wykonalności, skuteczności i efektywności kosztowej nowych 
technologii i wzmacniają zaufanie przemysłu do zaawansowanej energoelektroniki. Podejście transgran-
iczne tworzy masę krytyczną wiedzy fachowej i współpracy dla wciąż słabo rozwiniętego rynku rozwiązań 
zaawansowanej energoelektroniki.

Projekt angażuje w dużym stopniu spółki działające w regionie Morza Bałtyckiego w opracowanie 
mapy drogowej technologii i produktów w celu określenia strategii technologicznych i biznesowych  
(np. właściwej technologii, czasu inwestycji). Projekt obejmuje trzy demonstracyjne projekty pilotażowe 
w sektorze energii odnawialnych, e-mobilności i inteligentnych budynków, w które zaangażowanych jest 
8 spółek i 7 instytutów badawczych. Ponadto, instytuty badawcze prowadzą konsultacje z 14 spółkami 
działającymi w regionie Morza Bałtyckiego, wspierając rozwój ich strategii w zakresie badań i innowacji. 
Wyniki projektu zostaną rozpowszechnione w regionie Morza Bałtyckiego przy wykorzystaniu dedykow-
anych środków marketingu technologii, zwiększając tym samym zdolności regionu Morza Bałtyckiego  
w dziedzinie technologii.
Projekt uzyskuje wsparcie z partnerstwa STRING przyczyniającego się do realizacji strategii na rzecz ekolog-
icznego rozwoju (list wsparcia). KIC InnoEnergy, największe partnerstwo publiczno-prawne w zakresie inno-
wacji w Europie zajmujące się w szczególności zmianami klimatu, jest bardzo zainteresowane współpracą  
w ramach projektu (list poparcia).


