
 

Raport z działań podjętych przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w związku z 

koordynowaniem działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w okresie od 

stycznia do czerwca 2011 roku. 

 

W ww. okresie podjęto następujące działania: 

 

I. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kooperacji 

w ramach klastrów 

 

1. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Warmińsko-Mazurskim Klastrem 

RAZEM CIEPLEJ – celem współpracy jest dalszy rozwój obu klastrów w oparciu o 

wymianę doświadczeń i wiedzy, a także realizację wspólnych innowacyjnych działań. 

Strony deklarują tworzenie powiązań kooperacyjnych, podnoszenie konkurencyjności 

oraz poprawę efektywności działania podmiotów wchodzących w skład obu klastrów 

przy wykorzystaniu alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), a także 

poprawy efektywności energetycznej (EE) na terenie Polski Wschodniej. Strony są 

zainteresowane w szczególności współpracą na rzecz tworzenia i wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych w 

zakresie OZE i EE. 

2. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy z Instytutem Agroenergetyki Sp. z o.o. 

dotyczącego współpracy Stron w szczególności w zakresie  wspólnej realizacji 

przedsięwzięć związanych z działalnością klastrów – Lubelski Klaster 

Ekoenergetyczny i Mazowiecki Sojusz Energetyczny, w tym konferencji i szkoleń. 

3. Przystąpienie Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego do Klubu Klastrów 

Ministerstwa Gospodarki. Jego celem jest stworzenie platformy dyskusji na tematy 

klastrowe, od działania wspierającego klastry (PARP), poprzez rozwój polityki 

klastrowej, aż do możliwości skorzystania ze wspólnych projektów UE. 

 

II. Projekty związane z działalnością Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 

 

1. Projekt „Rural energy clusters”  - wniosek projektowy został opracowany i złożony 

do Inteligentnej Energii - Programu dla Europy w ramach Programu ramowego na 

rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w terminie do 12 maja 2011. Projekt 

został przygotowany przez  konsorcjum 11 instytucji z Belgii, Niemiec, Danii, 

Hiszpanii, Finlandii, Włoch, Łotwy, Malty, Holandii, Wlk. Brytanii i Polski (Fundacja 

Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego jest 

partnerem w projekcie). Celem projektu jest tworzenie lokalnych klastrów produkcji 

energii odnawialnej z udziałem różnych lokalnych OZE przy zaangażowaniu rolników 

i budowa łańcucha odbiorców energii.  

2. Projekt „BioMob” - wniosek projektowy został opracowany i złożony do 

Inteligentnej Energii - Programu dla Europy w ramach Programu ramowego na rzecz 

konkurencyjności i innowacji 2007-2013 w terminie do 12 maja 2011. Projekt został 

złożony przez  konsorcjum 13 podmiotów z Bułgarii, Węgier, Hiszpanii, Iralndii, Wlk. 

Brytanii i Polski (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego 

Klastra Ekoenergetycznego jest partnerem w projekcie). Partnerem w projekcie jest  

także European Biomass Industry Association. Projekt stanowi kontynuację działań 

zainicjowanych w ramach projektu dofinansowanego ze środków 7 Programu 

Ramowego UE. Przewiduje on realizację projektów pilotażowych, których celem 

będzie kreowanie i rozwój lokalnych kanałów produkcji i dystrybucji biomasy z 



udziałem m.in. jej dostawców, odbiorców, firm transportowych i jednostek samorządu 

terytorialnego. 

3. Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian”. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – 

Koordynator LKE opracowała i realizuje projekt, którego idea i zakres działań 

powstały w związku ze współpracą Fundacji w ramach Lubelskiego Klastra 

Ekoenergetycznego.  Szczegółowe informacje o działaniach projektowych znajdują się 

na portalu projektu www.energetycznikreatorzyzmian.pl . 

 

III. Działania promocyjne  

 

1. Prezentacja Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas IV Lubelskich Targów 

Energetycznych ENERGETICS 2011, które odbędą się w dniach 15-17.11.2011 roku. 

W dniu 17.11.2011 r. o godz. 9.30 rozpocznie się seminarium przygotowywane przez 

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Program seminarium znajduje się pod linkiem 

http://www.targi.lublin.pl/targi/2011/energetics/pl/files/program%20klaster.pdf 

W trakcie Targów klaster będzie prezentował także swoją ofertę na stoisku targowym.  

2. Prezentacja działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego podczas konferencji 

„Samorząd efektywny energetycznie – jak robią to inni?” – konferencja 

zorganizowana przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny odbyła się w Lublinie w dniu 

31 marca 2011 roku. Informacje o konferencji znajdują się pod linkiem 

http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/samorzadefektywnyenergetycznie 

3. Prezentacja działalności LKE podczas Forum Energetycznego 2011 - Odnawialne 

Źródła Energii - nowa perspektywa rozwoju Lubelszczyzny, które odbyło się 23 

marca 2011 roku w Lublinie. Szczegółowe informacje o Forum, które zorganizowało 

Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu – Partner Założyciel LKE znajdują się na 

stronie  http://www.lkb.lublin.pl/aktualnosci/115-forum-energetyczne-2011-

odnawialne-zrodla-energii-nowa-perspektywa-rozwoju-lubelszczyzny 

4. W miesięczniku „Awangarda lubelska” ukazał się w marcu artykuł nt. spotkania 

roboczego Partnerów LKE, które odbyło się w dniu 16.02.2011 roku. 

5. Aktualizacja informacji o Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym na stronie 

www.fundacja.lublin.pl . 

 

IV. Inne działania  

 

1. Projekt FRESH – Forward Environmental Sustainable Hierarchies  
W projekcie wdrażanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 

uczestniczy 12 instytucji z 6 krajów UE: Finlandia, Rumunia, Wielka Brytania, 

Irlandia, Włochy i Polska. Projekt będzie realizowany do lutego 2013 r. Jest on 

skoncentrowany na sektorze zrównoważonego budownictwa. Działania w ramach 

projektu zakładają analizę i porównanie dobrych praktyk w obszarze eko - 

budownictwa oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie pomiędzy partnerami 

projektu. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny przeanalizowała i dokonała rekomendacji 

dobrych praktyk przesłanych przez partnerów projektu w zakresie prowadzenia 

działań promujących ekoinnowacje w środowisku małych i średnich przedsiębiorców. 

Wyniki tej analizy i rekomendowane dobre praktyki zostały zaprezentowane przez p. 

Małgorzatę Gałczyńską na spotkaniu partnerów projektu w dniu 24 maja 2011 roku w 

Kajaani w Finlandii. W dniu 18.02.2011 r. odbyło się II spotkanie Regionalnej Grupy 

Doradczej projektu, w którym uczestniczyła p. Małgorzata Gałczyńska. Celem 

spotkania była  dyskusja nt. dobrych praktyk wyselekcjonowanych do transferu w 

ramach pierwszego etapu identyfikacji dobrych praktyk. 

http://www.energetycznikreatorzyzmian.pl/
http://www.targi.lublin.pl/targi/2011/energetics/pl/files/program%20klaster.pdf
http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/samorzadefektywnyenergetycznie
http://www.lkb.lublin.pl/aktualnosci/115-forum-energetyczne-2011-odnawialne-zrodla-energii-nowa-perspektywa-rozwoju-lubelszczyzny
http://www.lkb.lublin.pl/aktualnosci/115-forum-energetyczne-2011-odnawialne-zrodla-energii-nowa-perspektywa-rozwoju-lubelszczyzny
http://www.fundacja.lublin.pl/


2. Projekt „Klastry i polityka klastrowa” – trwają prace związane z opracowaniem 

oferty LKE w związku z jego udziałem w projekcie wdrażanym przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu zostanie zorganizowana w Lublinie 

konferencja poświęcona tematyce klastrowej  z udziałem ekspertów polskich i 

zagranicznych, a także przedstawicieli zagranicznych klastrów. Konferencji 

towarzyszyć będzie prezentacja oferty klastrów z naszego regionu, w tym Lubelskiego 

Klastra Ekoenergetycznego. W związku z prezentacją zostaną przygotowane katalogi 

promocyjne, których celem będzie prezentacja usług/produktów oferowanych przez 

klastry.  

3. Zespół doradczo-konsultacyjny ds. odnawialnych źródeł energii przy Zarządzie 

Województwa Lubelskiego – w lutym 2011 r. LKE przekazał propozycje tematów, 

które zostały włączone do programu obrad w trakcie prac Zespołu. W posiedzeniach 

Zespołu, które odbyły się w dniach: 16.03.2011 roku uczestniczyła p. Małgorzata 

Gałczyńska, 25.05.2011 r. i 22.06.2011 r. uczestniczył p. Janusz Iberszer – 

Przedstawiciel LKE w Zespole. Relacje ze spotkań są dostępne na stronie 

http://www.energia.lubelskie.pl/ . 

 

V. Działania organizacyjne 

 

1. Spotkania robocze Partnerów LKE – spotkania robocze Partnerów LKE odbyły się 

w dniach 16.02 i 27.04.2011 roku.   

2. Umowa partnerska o utworzeniu LKE – w trakcie spotkania roboczego w dniu 

16.02.2011 roku Partnerzy LKE podjęli decyzję o sformalizowaniu współpracy w 

ramach Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego poprzez podpisanie Umowy 

partnerskiej o utworzeniu Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.  Umowa została 

podpisana przez Partnerów Założycieli w dniu 31.03.2011 roku. Lista Partnerów 

Założycieli znajduje się pod linkiem  

http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/lubelskiklasterekoenergetyczny/partnerzylke 

3. Posiedzenia Rady LKE – podczas spotkania roboczego w dniu 27.04.2011 roku 

Partnerzy Założyciele wybrali 7 członków Rady LKE. W Radzie są reprezentowane: 

mikroprzedsiębiorstwa małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, wyższe uczelnie, 

jednostki naukowo-badawcze i organizacje pozarządowe. Dane osób wchodzących w 

skład Rady LKE znajdują się pod linkiem 

http://fundacja.lublin.pl/index.php/pl/lubelskiklasterekoenergetyczny . 

W dniu 13.06.2011 roku odbyło się I posiedzenie Rady LKE. W trakcie posiedzenia 

Członkowie Rady LKE wybrali Przewodniczącego Rady LKE – została nim p. 

Małgorzata Gałczyńska, Z-cę Przewodniczącego – został nim p. prof. Jan M. 

Olchowik i Sekretarza – został nim p. Andrzej Łepecki. 

4. Nowi partnerzy LKE – w okresie od 1.04 do 30.06.2011 roku Rada LKE rozpatrzyła 

4 wnioski o przystąpienie do Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego i podjęła 

decyzję o przyjęciu do LKE następujących podmiotów: 

a. SŁAWEX Zbigniew Sławiński 

b. HYDREX Sp. z o.o. 

c. Henryk Palak Nieruchomości 

d. Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. 

5. Inne działania  

a. Strategia rozwoju LKE – trwają prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju LKE. 
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