Priemonė
Priemonės aprašymas
Paskirstytų išteklių integravimo į jungtinį darinį Priemonė
numatytų
kelis
atskirus
bandomasis projektas
bandomuosius projektus, arba bent vieną iš jų,
arbą dviejų ar daugiau projektų sutapdinimą į
vieną
hibridinį
projektą:
1-mas jungtinis darinys. Paklausos telkėjas
suburia paskirstytus išteklius į vieną grupę smulkius energijos gamintojus, smulkias
lanksčias vartotojų apkrovas, smulkius kaupimo
įrenginius (baterijas) - ir pardavinėja elektros
rinkose jų suminę energiją ir (ar) suminius
lankstumo
išteklius.
2-ras jungtinis darinys. Paskirstyti ištekliai
suburiami į virtualią elektrinę (VPP), juos
technologiškai valdo
ir pardavinėja VPP
operatorius. Elektrinėje gali būti ir vienas kitas
stambesnis
vartotojas.
3-čias jungtinis darinys. Paskirstyti ištekliai
suburiami į mikrotinklą, prijungtą prie vidutinės
įtampos skirstomojo tinklo. Darinį valdo ir jo
ištekliais prekiauja mikrotinklo operatorius.
4-tas jungtinis darinys. Tai jungtinis aktyvusis
vartotojas. Į šį darinį susiburia keli ar keliolika
paprastų
aktyvių
vartotojų.
Numatoma projekto vykdymo trukmė - 1,5 - 2
metai
Dinamiškos elektros energijos kainodaros Priemonė numato sukurti laikiną galutinių
bandomasis projektas
vartotojų ekosistemą (klasterį) iš 200-300
vartotojų, turinčių dinamiškų elektros energijos
kainų sutartis su elektros energijos tiekėju, kuris
bus projekto vykdytoju. Projekto užsakovu
galėtų būti Energetikos ministerija arba Ignitis
grupė. Tiekėjas būtų parenkamas konkurso
būdu ir turės atitikti parengties tikrinimo
reikalavimus (angl. prequalification). Verta
dėmesio variantas, kad tiekėju būtų įmonė iš
Ignitis grupės.
Numatoma projekto vykdymo trukmė - 1,5
metai:
-0,5 metų - bandymų programai parengti ir
sudaryti sutartims su galutiniais vartotojais.
-1,0 metų - vykdyti programą, išbandant kelis
kainų diferencijavimo modelius ir aktyviai
konsultuojant vartotojus."
Supaprastintų leidimų plėtoti vėjo elektrines Priemone nustatomos tikslinės teritorijos (pvz.
tikslinėse teritorijose išdavimas
2 %), kuriose vėjo energetikos vystymui būtų
suteikiamas prioritetas ir reikalingi leidimai būtų
išduodami greičiau.
Vartotojų
ir rinkos dalyvių telkimo į Programa
numatys
mokymus:
atsinaujinančių išteklių energijos bendrijas 1) konsultantams ir kitiems diegimo
organizatoriams - paklausos telkėjams,

(AIEB) ir piliečių energetines bendrijas (PEB) energetinių paslaugų bendrovėms (ESCo),
informacinė-mokomoji ir investicinė programa
savivaldybių administracijos darbuotojams;
2) potencialiems bendrijų dalyviams, įskaitant
aktyviuosius vartotojus. Taip pat programa
numatys lėšų pirmiesiems diegimo pavyzdžiams
kiekvienoje
apskrityje.
Lėšos bus skiriamos diegėjams už vartotojų
įveiklinimą, įskaitant stebėseną, įgūdžių
formavimą ir veiklos koregavimą ir bendrijoms
už dalies technologinės įrangos įsigijimą.
Tikėtinas
rezultatas
bus
sukurtos
kompetencijos bendrijų steigimo konsultantams
ir vedliams į tvarią bendrijos veiklą. Taip pat
atsiras pavyzdinių AIEB ir PEB - pirmeivių, kurie
įgis
patirties
ir
ją
skleis.
Planuojama
surengti:
1) 3-5 mokymus konsultantams ir diegėjams,
kuriuos praves Studijos užsakovai (žr. pasiūlymą
KREA-8)
ar
jų
įgaliotieji
asmenys;
2) kiekvienoje apskrityje - 2-3 mokymus
tikslinėms potencialių bendrijų dalyvių grupėms
(fiziniams asmenims, smulkioms įmonėms,
viešojo administravimo sektoriaus atstovams);
3) Planuojama užtikrinti
konsultacinę,
organizacinę ir investicinę pagalbą vienai AIEB ir
vienai PEB kiekvienoje apskrityje.
Skirstomųjų
elektros
energijos
tinklų Nebuvo kitose priemonėse, pasiūlyta iš esmės
modernizavimas
kaip plati RES integravimo priemonė, dėl kurios
formuluotės, apimties ir reikalingumo bus
diskutuojama.

