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EDF ZŁOŻYŁ POLSCE WSTĘPNĄ OFERTĘ WS.
ATOMU
EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na budowę od czterech do sześciu
reaktorów EPR w Polsce o całkowitej mocy zainstalowanej od 6,6 do 9,9 GWe.
W środe 13 października 2021 roku EDF złożył polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na
kontrakt obejmujący realizację prac inżynieryjnych, zaopatrzeniowych i budowę (EPC – Engineering,
Procurement, Construction) od czterech do sześci reaktorów EPR (European Pressurized Reactor),
reprezentujących całkowitą moc zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w od dwóch do trzech
lokalizacjach.
Wstępna oferta obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konﬁguracja instalacji,
schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys i harmonogram.
Oferta wspiera realizację celów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) przyjętego przez polski
rząd w październiku 2020 roku. Ma ona również na celu określenie zasad polsko-francuskiego
partnerstwa strategicznego wspierającego ambitny plan transformacji energetycznej Polski, zgodny z
europejskim celem neutralności węglowej.
Program jądrowy oparty na technologii EPR przyniósłby także liczne korzyści dla polskiej gospodarki,
przyczyniając się do osięgnięcia niezależności energetycznej kraju, zapewniając energię elektryczną
przez co najmniej 60 lat i zaspokajając do 40% obecnego zapotrzebowania Polski na energię
elektryczną. Bezpieczne, niezawodne, dyspozycyjne i wolne od emisji CO2 źródło energii jakim jest
energia jądrowa, znacząco przyczyniłoby się do osiągnięcia neutralności węglowej, pozwalając
uniknąć nawet 55 milionów ton CO2 rocznie.
Dzięki doświadczeniu EDF we wspieraniu rozwoju lokalnych łańcuchów dostaw, program oparty na
technologii EPR zapewniłby również znaczące możliwości długoterminowego wzrostu polskiego
przemysłu. EDF ma na celu zaangażowanie w znaczącym stopniu polskich przedsiębiorstw oraz
wspieranie rozwoju lokalnego potencjału przemysłowego i wysoko wykwaliﬁkowanych miejsc pracy.
Szacuje się, że w fazie budowy EPR może powstać lokalnie około 25 000 miejsc pracy na każdą parę
bloków EPR, a także pośrednio dziesiątki tysięcy kolejnych miejsc pracy.
Dzięki programowi osiągnięte byłyby także znaczne synergie z innymi projektami EPR w całej Europie,
w duchu długoterminowego europejskiego partnerstwa polskiego i francuskiego przemysłu jądrowego.
EDF przy pełnym wsparciu rządu francuskiego jest zaangażowany we współpracę na rzecz Programu
Polskiej Energetyki Jądrowej od początku jego istnienia. (Komunikat prasowy EDF)
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