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Idea rozwoju zrównoważonego

Środowisko

 redukcja emisji szkodliwych
czynników do środowiska
 poprawa jakości środowiska
naturalnego
 oszczędność energii pierwotnej
poprzez produkcję w wysokosprawnej
kogeneracji

CWU

Społeczeństwo
 poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
 poprawa jakości życia mieszkańców
 zwiększenie świadomości mieszkańców
związanej ze zrównoważonym rozwojem
Miasta Krakowa

Biznes
 poprawa efektywności energetycznej
 obniżenie kosztów eksploatacyjnych
 lepsze wykorzystanie majątku
produkcyjnego i sieci przesyłowych
 zwiększenie dostępności ciepła
sieciowego dla mieszkańców Krakowa

Program Ciepła Woda Użytkowa
Rozwój projektu – ilość podłączonych mieszkań objętych zmianą
systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
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Umowy kompleksowe
podpisane w 2015 roku:

Projekty zrealizowane:
•

•

•

•

19. lutego -

SM „Nowy Prokocim”
44 budynki

10. czerwca - SM „Mistrzejowice-Północ”
65 budynków

17. listopada - SM „Victoria”

40

budynków

SM Na Kozłówce – 43 budynki (2011- 2015)

Projekty w trakcie realizacji:
32 budynki (2013-2019)

•

ZSBM Piast-

•

ROM Prokocim-61 budynków (2012-2019)

Kluczowe czynniki sukcesu

• Dobry produkt:
• Społeczeństwo
• Środowisko
• Biznes

• Dobra współpraca partnerów: EDF, MPEC, Klient, Miasto

!

• Odpowiednie wsparcie marketingowe

Konkurencyjnie i ciepło przez cały rok
Krakowskie ciepło na tle innych miast

Wnioski:
• Dzięki konkurencyjnej cenie EDF oraz
MPEC, Kraków jest jednym z najtańszych
miast w zakresie ceny ciepła sieciowego w
Polsce
• Cena ciepła sieciowego jest konkurencyjna
w stosunku do alternatywnych rozwiązań

dodatkowa korzyść
posiadania cwu!!!

Ciepło przez cały rok – nowy produkt oferowany przez MPEC
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Działania EDF Polska Oddział w Krakowie - ekologia,
efektywność energetyczna, bezpieczeństwo dostaw
• Budowa instalacji mokrego odsiarczania
spalin (IMOS), instalacji odazotowania
spalin oraz budowa nowych źródeł
szczytowych (kotły olejowo-gazowe),
których łączny koszt przekracza 650 mln
zł.

 Ponad 5-krotne zredukowanie pyłów
 Ponad 5-krotne zredukowanie siarki
 Ponad 3-krotne zredukowanie tlenków
azotu
Dzięki naszym działaniom krakowska
elektrociepłownia spełnia wymagania
dotyczące Dyrektywy IED, która będzie
obowiązywała od 1 stycznia 2016 r.

•

Budowa akumulatora ciepła o
pojemności 18 000 m3.
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Korzyści efektywnego systemu ciepłowniczego
• Sprawność wytwarzania w kogeneracji vs produkcja rozdzielona

• Porównanie emisji CHP vs piece
• Niska emisja i jej brak (CHP)
• emisje
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Działania EDF Polska Oddział nr 1
na rzecz społeczności Krakowa
Wsparcie Programu Ograniczenia
Niskiej Emisji
• EDF jest jednym z sygnatariuszy
Porozumienia o Ograniczeniu Niskiej
Emisji w Krakowie, na mocy którego
wspiera
finansowo
mieszkańców
zastępujących piece węglowe ciepłem
z miejskiej sieci ciepłowniczej
Edukacja
• Budowanie świadomości ekologicznej
wśród mieszkańców Krakowa poprzez
realizacje działań edukacyjnych
Wsparcie potrzebujących
• Akcja charytatywna „Podzielmy się
ciepłem” - program przekazywania
pomocy
finansowej
w
postaci
darowizny
na
pokrycie
kosztów
ogrzewania
dla
krakowskich
organizacji pożytku publicznego. Przez
ostatnie
9
lat
dofinansowanie
otrzymało niemal 200 organizacji na
łączną kwotę 850 000 PLN (EDF,
MPEC, od 2015 r- CEZ Skawina)

DZIĘKUJĘ

