
I. Działania podjęte przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w związku z 

koordynowaniem działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE) w okresie 

od stycznia do sierpnia 2015 roku. 

 

W ww. okresie podjęto następujące działania: 

 

I. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju kooperacji w 

ramach klastrów oraz tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju klastrów w 

Polsce i w województwie lubelskim 

 

 

II. Projekty FRL związane z działalnością Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 

 

1. Konkurs „Lider Partnerstwa Naturowego” – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

koordynator LKE uzyskała tytuł Lidera Partnerstwa Naturowego w województwie 

lubelskim w konkursie ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu w 2014 roku. W 

ramach umowy zawartej z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska Fundacja 

realizowała zadania w ramach Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego. 

W okresie maj-lipiec 2015 roku Fundacja zorganizowała: 1) wizytę studyjną do 

Bieleckich Młynów i Wolicy  (województwo świętokrzyskie) w dniu 22.06.2015 

roku, która miała na celu prezentację doświadczeń związanych z przygotowaniem i 

realizacją inwestycji budowy małych elektrowni wodnych na terenie obszaru Natura 

2000. W wizycie uczestniczyło 18 przedstawicieli jednostek samorządu 

terytorialnego, uczelni i przedsiębiorców; 2) wizytę studyjną w dniu 1.07.2015 roku, 

której celem było zapoznanie uczestników z uwarunkowaniami związanymi 

z budową farmy fotowoltaicznej na terenie obszaru NATURA 2000 Izbicki Przełom 

Wieprza. W spotkaniu uczestniczyło 18 osób; 3) seminarium  „Prowadzenie 

działalności gospodarczej na obszarach chronionych w szczególności NATURA 

2000”,  które odbyło się w dniu 16 .07. 2015 roku w Lublinie z udziałem 18 osób. 

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z zagadnieniem ocen oddziaływania 

na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Natura 2000 oraz 

przekazanie informacji dotyczących europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000; 4) 

seminarium „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska, w tym rozwiązywanie 

konfliktów związanych z lokalizacją inwestycji w branży OZE”, które odbyło się w 

dniu 23 lipca 2015 w Lublinie z udziałem 18 osób. Seminarium miało na celu 

przybliżenie problematyki konsultacji społecznych związanych z ochroną 

środowiska, w tym rozwiązywaniem konfliktów związanych z lokalizacją inwestycji 

w branży OZE; 5) Konferencja „Odnawialne źródła energii na obszarach Natura 2000 

na Lubelszczyźnie potencjał i możliwości działania ” w dniu 28 lipca 2015 roku w 

Lublinie z udziałem 45 osób. Konferencja miała na celu zapoznanie uczestników z 

problematyką prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000 oraz 

możliwościami prowadzenia współpracy międzysektorowej na obszarach Natura 

2000 w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE); 6) prezentację Partnerstwa 

Naturowego na stoisku wyposażonym m. in. w rollupy oraz telewizor plazmowy, na 

którym była wyświetlana oferta Partnerstwa podczas Święta Sportu Powiatu 

Tomaszowskiego, które odbyło się w dniu 19 lipca 2015 roku na obiektach Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Lubyczy Królewskiej; 7) prezentację Partnerstwa Naturowego 

na stoisku wyposażonym m. in. w rollupy oraz telewizor plazmowy podczas XIV 

Transgranicznego Festiwalu Pieśni o Roztoczu w dniu 26.07.2015 roku w Suścu; 8) 

prezentacja Partnerstwa podczas konferencji „Energetyka odnawialna i efektywność 



energetyczna – stymulatory  rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego”, 

która odbyła się w dniu 30.06.2015 roku w Lublinie z udziałem 140 osób. Celem 

konferencji była prezentacja zagadnień mających wpływ na rozwój branży energetyki 

odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej, m.in. regulacji prawnych, 

systemu wsparcia dla inwestorów, instrumentów wsparcia w ramach funduszy UE 

oraz doświadczeń samorządów związanych z realizacją działań mających na 

celu osiągniecie przez nie niezależności energetycznej; 8) przygotowano i 

opublikowano artykuł na temat Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa 

Naturowego (LEPN) w Dzienniku Wschodnim w dniu 19.06.2015 roku oraz nagrano 

i wyemitowano audycję radiową w Radio Lublin w dniu 11 lipca 2015 roku, jako 

odcinek cyklicznego programu Kalejdoskop Regionalny; 9) szkolenie  „Wsparcie 

finansowe projektów ekoenergetycznych”, które odbyło się w dniu 20.07.2015 roku z 

udziałem 25 osób. Szkolenie miało na celu przedstawienie możliwości pozyskania 

dofinansowania m.in. ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 na realizację 

projektów z zakresu energetyki odnawialnej i działań na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej, w tym projektów realizowanych na obszarach Natura 2000; 10) 

podczas wszystkich ww. spotkań dystrybuowano informator dla przedsiębiorcy, 

broszurę, notes, długopis (materiały przekazane przez GDOŚ); 11) opracowano i 

opublikowano oraz dystrybuowano broszurę promującą Lubelskie Energetyczne 

Partnerstwo Naturowego oraz publikację ”Oferta  inwestycyjna dotycząca obszarów 

Natura 2000 w powiecie tomaszowskim”; 12) wykonano i dystrybuowano 

pendrive’y. Udział M. Gałczyńskiej w Spotkaniach Ogólnopolskich Liderów 

Partnerstw Naturowych, które odbyły się w dniach 18-19.03.2015 roku w Warszawie 

i 20-21.05.2015 roku w Poznaniu. 

2. Projekt “S3-Empowering for Innovation and Growth in Medium-Sized Cities and 

Regions” (EmpInno) , który został opracowany i złożony w Konkursie w ramach 

Programu INTERREG Program Morza Bałtyckiego 2015. Projekt zakłada 

współpracę 16 instytucji z Finlandii, Danii, Niemiec, Szwecji, Polski, Łotwy, Litwy i 

Estonii. Liderem projektu jest Rostock Business z Niemiec. Fundacja Rozwoju 

Lubelszczyzny jest partnerem w projekcie i liderem odpowiedzialnym za pakiet 

roboczy związany z energetyką odnawialną. Działania projektowe wspierają rozwój 

inteligentnych specjalizacji regionalnych w każdym z ww. krajów. W naszym 

województwie jest to energetyka odnawialna i produkcja żywności. Partnerem w 

projekcie jest również Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Udział M. 

Gałczyńskiej w spotkaniu roboczym Partnerów projektu w dniach 19-20.05.2015 

roku w Berlinie. 

3. Projekt „Innowacyjne budownictwo – polsko norweska platforma współpracy”, który 

został opracowany i złożony w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w 

ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, Działania PL04 

Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Projekt został 

przygotowany i złożony we współpracy z partnerem z Norwegii. Celem projektu jest 

wzmocnienie polsko-norweskiej współpracy poprzez wymianę i transfer 

doświadczeń, wiedzy oraz najlepszych praktyk w dziedzinie budownictwa 

energooszczędnego w sektorze usług publicznych oraz ogólnopolska promocja 

rozwiązań energooszczędnych w budynkach użyteczności publicznej z 

wykorzystaniem modelowych rozwiązań partnera norweskiego. 

 

III. Działania promocyjne  

1. Lubelski Klaster Ekoenergetyczny otrzymał Dyplom za promowanie odnawialnych 

źródeł energii w Konkursie Eko-Lider organizowanym przez Magazyn Regionalny 



Panorama Lubelska. Uroczysta Gala odbyła się w dniu 12.05.2015 roku w Dworze 

Anna w Jakubowicach Konińskich. 

2. Objęcie patronatem VIII Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS w dniach 

17-19.11.2015 roku. Opracowanie programu seminarium Lubelskiego Klastra 

Ekoenergetycznego, które odbędzie się w dniu 18.11.2015 roku w Lublinie. 

Seminarium będzie poświęcone problematyce odnawialnych źródeł energii i poprawy 

efektywności energetycznej. 

3. Organizacja seminariów poświęconych problematyce odnawialnych źródeł energii w 

dniach 26.06.2015 roku w Lublinie z udziałem 22 osób i 29.06.2015 r. w Lublinie z 

udziałem 11 osób. Celem seminariów była prezentacja zagadnień mających wpływ na 

rozwój branży energetyki odnawialnej i poprawę efektywności energetycznej, m.in.: 

działań wspierających rozwój energetyki odnawialnej i poprawę efektywności 

energetycznej podejmowanych przez Lubelski Klaster Ekoenergetyczny, perspektywy 

rozwoju budownictwa efektywnego energetycznie, zagadnień związanych z 

instalacjami prosumenckimi w praktyce. W trakcie seminarium odbyła się również 

prezentacja infrastruktury budynku Inkubatora Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju 

Lubelszczyzny – instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, zainstalowanej na 2 

elewacjach i dachu budynku. 

4. Organizacja konferencji „Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna – 

stymulatory  rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego”, która odbyła się w 

dniu 30.06.2015 roku w Lublinie z udziałem 140 osób. Celem konferencji była 

prezentacja zagadnień mających wpływ na rozwój branży energetyki odnawialnej i 

poprawę efektywności energetycznej, m.in. regulacji prawnych, systemu wsparcia dla 

inwestorów, instrumentów wsparcia w ramach funduszy UE oraz doświadczeń 

samorządów związanych z realizacją działań mających na celu osiągniecie przez nie 

niezależności energetycznej. Współorganizatorem konferencji był Lubelski Klaster 

Ekoenergetyczny. 

5. Prezentacja działalności LKE przez p. Elizę Potocką z Fundacji Rozwoju 

Lubelszczyzny podczas Forum Inicjatyw Młodzieżowych w dniach 25-26.06.2015 

roku w miejscowości Jaremcze (obwód Iwano-Frankiwski, Ukraina) – Panel 

Energooefektywność, alternatywne i odnawialne źródła energii. 

6. Aktualizacja informacji o Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym na stronie 

www.fundacja.lublin.pl . 

 

IV. Inne działania  

 

1. Systematyczna analiza i wysyłka informacji do partnerów LKE dot. m.in. źródeł 

finansowania działalności w branży OZE, regulacji prawnych, seminariów, 

konferencji, misji i spotkań branżowych. 

2. Opracowanie informacji o Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym do ankiety w 

ramach Badania – Ekologiczne struktury klastrowe prowadzonego przez Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, Katedrę Zarządzania Ochroną Środowiska. 

3. Opracowanie informacji o LKE do ankiety w ramach projektu „Pogłębiona 

inwentaryzacja klastrów w Polsce – 2015” realizowanego przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości. 

4. Udział M. Gałczyńskiej w ECOFORUM „Po pierwsze środowisko” w Lublinie w dniu 

11.06.2015 roku  

5. Opracowanie informacji o LKE do ankiety „Funding of cluster policy” dotyczącej 

źródeł finansowania działalności klastrowej w krajach europejskich. 

http://www.fundacja.lublin.pl/


6. Udział M. Gałczyńskiej w Seminarium dotyczącym nowych regulacji zawartych w 

ustawie OZE, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego, które odbyło się w dniu 16.03.2015 roku w Lublinie 

7. Udział M. Gałczyńskiej w Seminarium Instalacje zielonych dachów i żyjących ścian 

jako innowacyjne działania uwzględniane w Lokalnych Planach Gospodarki 

Niskoemisyjnej, które odbyło się w dniu 13.02.2015 roku w Lublinie. 

8. Opracowanie informacji o LKE do ankiety „The level of clusters’ financing with the 

V4 countries”. 

 

V. Działania organizacyjne 

 

1. Spotkanie robocze Partnerów LKE w dniu 26.03.2015 roku z udziałem 11 osób. 

Spotkanie było poświęcone prezentacji działań Konsorcjum Lubelski Dom Efektywny 

Energetycznie oraz prezentacji idei powołania Konsorcjum Lubelska Agencja 

Energetyczna. 

2. Spotkanie robocze Partnerów LKE w dniu 30.04.2015 roku z udziałem 13 osób. 

Prezentacja Konsorcjum Lubelska Agencja Energetyczna powołanego w ramach 

Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego – struktura organizacyjna i cele działania. 

Szczegółowe informacje o LAE znajdują się na stronie www.lae.org.pl  Omówienie 

warunków udziału w Konkursie o status Krajowego Klastra Kluczowego oraz 

wymaganych do spełnienia przez klastry kryteriów.  

3. Konsorcjum Lubelski Dom Efektywny Energetycznie – szczegółowe informacje o 

Konsorcjum znajdują się na stronie www.ldee.pl . Odbyły się spotkania robocze w 

dniach: 30.04.2015 roku, 28.05.2015 roku i 25.06.2015 roku.. 

4. Konsorcjum Lubelska Agencja Energetyczna zostało powołane w dniu 30.04.2015 

roku przez podmioty wywodzące się z LKE. Liderem konsorcjum jest Fundacja 

Rozwoju Lubelszczyzny. Szczegółowe informacje o konsorcjum znajdują się na 

stronie www.lae.org.pl . Odbyło się spotkanie robocze w dniu 17.06.2015 roku. 

5. Opracowanie ankiety zawierającej dane niezbędne do wypełnienia wniosku o nadanie 

statusu Krajowego Klastra Kluczowego i przesłanie do Partnerów LKE oraz zbieranie 

wypełnionych ankiet od Partnerów LKE. 

6. W okresie sprawozdawczym Rada LKE podjęła decyzję o przystąpieniu do LKE 

następujących podmiotów: 

- Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

- UNIQUE CONCEPTS Wojciech Baryła 

- GI.CO CONSULTING Sp. z o.o. 

- Gmina Wola Uhruska 

- Ośrodek Kształcenia Zawodowego ELPRO Sp. z o.o. 

- MK MIKRO ENERGIA Kazimierz Martychowiec 

- NEW-LED Marcin Kapeluszny 
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