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Што се мали модуларни системи за централно греење 
и ладење базирани на обновливи извори на енергија?

Малите модуларни системи за централно греење и ладење 
базирани на обновливи извори на енергија можат да се 
напојуваат од различни извори вклучувајќи топлина од соларни 
колектори, системи на биомаса, но и од отпадна топлина (на 
пример топлина од индустриски процеси или од постројки на 
биогас, која не е искористена). Особено комбинирањето на 
соларно греење и греење со биомаса е ветувачка стратегија 
за снабдување со енергија на помали, рурални заедници 
благодарение на нејзиниот придонес кон сигурноста во 
снадбувањето, стабилноста на цените, локалниот економски 
развој, локалното вработување итн. Понатаму, системите за 
соларно греење немаат потреба од гориво, додека системите за 
греење со биомаса овозможуваат складирање на енергијата и 
нејзино користење во зимскиот период кога сончевата топлина 
е помалку достапна. на системот. Како резултат на зголеменото 
учество на променливото производство на електрична енергија 
од обновливи извори (фотоволтаици, ветер), Power-to-Heat 
конверзијата (претворањето на електричната енергија во 
топлинска) со помош на топлински пумпи може дополнително 
да помогне во балансирањето на електроенергетската мрежа. 
складирањето на топлинската енергија вообичаено претставува 
централен дел на системот. Како резултат на зголеменото 
учество на променливото производство на електрична енергија 
од обновливи извори (фотоволтаици, ветер), Power-to-Heat 
конверзијата (претворањето на електричната енергија во 
топлинска) со помош на топлински пумпи може дополнително 
да помогне во балансирањето на електроенергетската мрежа.

CoolHeating – ЦЕЛИ

Целта на проектот CoolHeating е да ја поддржи 
имплементацијата на „малите, модуларни системи за греење 
и ладење базирани на обновливи извори на енергија“ во  
заедници во Југоисточна Европа. Ова се постигнува преку 
пренесување на знаења како и заеднички активности 
помеѓу партнерите од земји  каде што постојат примери за 
обновливо централно греење и ладење (Австрија,  Германија, 
Данска) и земји во кои овие технологии се помалку развиени 
( Босна и Херцеговина, Македонија, Словенија, Србија, 
Хрватска). Резултатот од овој проект е иницирање на нови, 
мали системи за централно греење и ладење базирани на 
обновливи извори на енергија во пет целни заедници сѐ до 

CoolHeating

Во проектот CoolHeating се имплементираат активности 
во неколку целни заедници. Така, главните активности се 
концентрирани во следните заедници:

•          Општина Високо (Босна и Херцеговина)
•          Општина Карпош (Македонија)
•          Општина Љутомер (Словенија)
•          Општина Шабац (Србија)
•          Град Озаљ (Хрватска)

Освен во овие заедници, стекнатите искуства од овој проект 
ќе бидат споделении со други заедници од  целните земји.
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