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Pregled FCH JU projekta EneField 

 26 partnerjev 
proizvajalci mSPTE, distributerji plina, raziskovalni inštituti, univerze 

 Projekt omejen na 5 let 

 Demonstracija > 3 leta za posamezno nameščeno napravo 

 Evalvacija stroškov v dobi trajanja projekta, poročilo o pričakovanih 
ovirah, okviri za komercializacijo tehnologije 

 Vključene tehnologije:  
visoko in nizkotemperaturne PEM,  
srednje in visokotemperaturne SOFC 

 Evalvacija znotraj različnih evropskih sistemov ogrevanja stavb v 
konsistenčnem okviru za medsebojno realno primerjavo tehnologij 

 Skupno financiranje prek FCH JU in partnerjev 
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Konzorcij FCH JU projekta EneField 
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Distribucija mSPTE v realnem 
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 960 demo sistemov v 
12 državah članicah 

 Razvoj se bo odvijal v 
državah s predhodnimi 
izkušnjami na področju 
mikro (nano) GC-SPTE 
demo sistemov 



Primarni rezultati FCH JU projekta 
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 Spoznavanje na realnih temeljih - 
demonstracija potenciala trga, 
stroškovne in okoljske prednosti mikro 
(nano) GC-SPTE 

 Produkt za oblikovan trg  - specifikacije 
ter harmonizirani standardi 

 Razvitejša veriga dobaviteljev - podlaga 
za razvoj mikro (nano) GC-SPTE v  
12 državah članicah 

 Dokaz o stroškovni in okoljski 
učinkovitosti - argumenti za pospešitev 
politične podpore vlad in sprejem poti 
do trgov 
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Previous Trials



Program dela na FCH JU projektu 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Razvoj demo sistemov                                           

Proizvodnja                   

Namestitev                     

Obratovanje sistemov                                       

Prenos podatkov                                           

Zbiranje podatkov                                 

Analize                                           

Podpora terena                               

Ovire                             

LCC & LCA                   

Diseminacija                                           

Notranja in zunanja                                           

Okviri komercializacije                               
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Primerjava Ene-farm, CALLUX, ene.field 
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Struktura stroškov FCH JU Projekta – ene.field 
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Financiranje mSPTE enot  

 Investicija   11.000 EUR/kWe (strošek kupca) 

 Stroški namestitve mSPTE, vzdrževanje (proizvajalec) 

 >38% stroškov krije projekt ene.field 

 Strošek vzdrževanja enote na strani proizvajalca – 3 leta od namestitve 

 Inženiring, soudeležba pri monitoringu, diseminacija, delavnice – 
partnerji RCVT, GIZ DZP 

 Proizvedena el. energija in toplota na voljo končnemu kupcu 

 Strošek ZP na strani končnega kupca 

 Minimalno število enot na posameznega kupca (SODO, Občina, Petrol) 
je 3, Slovenija izjema – kratke (<1h) razdalje med kupci 

 

 

ene.field* 



HVALA ZA POZORNOST! 

www.enefield.eu 
www.rcvt.si 

tadej.auer@rcvt.si 
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