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Cele energetyczne Polski i UE 

 

• Bezpieczeństwo 

• Poprawa efektywności energetycznej 

• Zrównoważony rozwój energetyczny  
(uwzględnia wzrost udziału OZE w bilansie 
energetycznym) 
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Potrzeba BCEE- (1) 
potrzeba ochrony środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu, 

potrzeba obniżenia zużycia energii na jednostkę 

końcowego produktu, 

podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, 

zwłaszcza MSP i całej gospodarki, 

potrzeba zwiększenia współpracy nauki z biznesem, 

w tym zwiększenia stopnia wykorzystania rozwiązań 

naukowych przez gospodarkę, 
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Potrzeba BCEE-(2) 
brak szerszego wykorzystywania rozwiązań i teorii 

z innych dziedzin nauki niż techniczno-inżynieryjne 

(np. ekonomia, cybernetyka, neurologia etc) 

do badań nad efektywnością energetyczną 

 

 brak badań w warunkach rzeczywistego 

funkcjonowania systemów z tworzeniem ciągów i 

szeregów czasowych stałego monitoringu 

wszystkich zmiennych warunkujących efektywność 

energetyczną w różnego typach jednostkach, 

 

 

 

 
 
 
 

Koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA 
SEA DEVELOPMENT Sp. z o.o.  z siedzibą w Kołobrzegu, 
ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg. 

 

Bałtycki Klaster  

http://www.innovasjonnorge.no/Global/Logo/IN-Engelsk.jpg


Cele BCEE 
 

Głównym celem BCEE jest oferowanie usług  

badawczych, doradczych i szkoleniowych służących 

optymalizacji produkcji, dostarczania i 

wykorzystania energii (elektrycznej, ciepła i chłodu) 

dla gospodarki: przedsiębiorstw; jednostek 

samorządu terytorialnego: gmin/dzielnic i 

społeczeństwa: związków/ spółdzielni etc. 
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Innowacyjność BCEE 
 

 Badania w warunkach rzeczywistych – rozproszone 
żródło energii podłączane  teleinformatycznie z 
różnego typu symulatorami.  

 Informatyka- wirtualna rzeczywistość rozszerzona 

 Cybernetyka – systemy samouczące się tzw” 
sztuczna inteligencja” 

 Ekonomia- wykorzystanie teorii ryzyka, efektu 
zwrotnego i behawiorystyki 

 Statystyka- wykorzystanie ciągów i szeregów 
czasowych statystyki publicznej 
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Tel: 603-765-306 
        

Dziękuję za uwagę 
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