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NCBR: 9 projektów w obszarze „ Europejskiego Zielonego Ładu”

Elektrociepłownia w 
klastrze energii

Projekty realizowane w ramach pozakonkursowego projektu pn. Podniesienie poziomu 
innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie 
innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego 
Zielonego Ładu (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój). Projekt finansowany jest ze środków UE w 
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.



Innowacyjna biogazownia – Technologia Uniwersalnej Biogazowni
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Innowacyjna biogazownia - wykonawcy

Zamówienie przed-komercyjne: 
 nowe rozwiązanie wymagające przeprowadzenia prac B+R,
 rywalizacja wykonawców,
 rozwiązanie gotowe do komercjalizacji

Konsorcjum:
UNISERV S.A.

Inven Tech Sp. z o.o.

Konsorcjum:                                                                                                                  
Instytutem Energii Barczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  

Konsorcjum:                                                                                                                  
Instytutem Energii Barczewo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  

Warmiński Instytut Automatyki Przemysłowej Dariusz Robert Wiśniewski

Konsorcjum: 
Fidelio Biogas Sp. z o. o.

Ośrodek Badawczo Rozwojowy NEMO Sp. z o.o.



Innowacyjna biogazownia – przebieg przedsięwzięcia

Rozpoczęcie testów: lipiec 2022 r.

Start: czerwiec 2021
Etap I: 
• 3 wykonawców
• budżet: 16,6 mln PLN
• czas: 10,5 m-ca na prace B+R

Etap II: 
• 1 wykonawca
• budżet: 26 mln PLN
• czas: 11,5 m-cy

Zakończenie przedsięwzięcia: 
31 grudnia 2023 r.

Sześć mikroinstalacji biogazu 
rolniczego
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Innowacyjna biogazownia – lokalizacja przedsięwzięcia



Innowacyjna biogazownia – lokalizacja przedsięwzięcia



Innowacyjna biogazownia – lokalizacja przedsięwzięcia



Prace w toku…



Innowacyjna biogazownia – prace w toku 
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Innowacyjna biogazownia 
– prace w toku



Innowacyjna biogazownia – prace w toku
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Demonstrator technologii
Biometanownia o ekwiwalencie mocy 0,5 MW

Zatłaczanie biometanu do sieci

Sprężanie biometanu do bioCNG

Skraplanie biometanu do bioLNG

Zbudowanie lokalnego 
autonomicznego systemu 
dostarczania paliwa.

Innowacyjna biogazownia – demonstrator technologii



Innowacyjna biogazownia – biometan paliwo przyszłości

 Potencjał wytwarzania biometanu w Polsce: 8 mld m3/rok

 Biometan najbardziej uniwersalnym paliwem

 Paliwo szczytowe stabilizujące system elektroenergetyczny - magazyn 
„zielonej” energii

 Narzędzie redukcji śladu węglowego

 Tworzenie wartości dodanej na terenach wiejskich

 Gospodarka o obiegu zamkniętym
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