
I. Działania podjęte przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w związku z 
koordynowaniem działalności Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego (LKE) w okresie 
od lipca do grudnia 2014 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 

 
1. Wpisanie Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego do międzynarodowej bazy w 

ramach projektu V4Clusters. Celem tego projektu jest wsparcie współpracy klastrów 
działających na obszarze krajów Grupy Wyszechradzkiej (Czechy, Słowacja, Węgry, 
Polska).  Dzięki projektowi zidentyfikowane zostaną kluczowe perspektywy grupy V4 
(Grupy Wyszehradzkiej). Klastry, które wpisane do bazy będą miały możliwość 
współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych i rozwojowych. 

2. Udział p. M. Gałczyńskiej w spotkaniu konsultacyjnym realizowanym w ramach 
projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Standardy zarządzania 
klastrem”, które odbyło się w dniu 4.11.2014 roku w Warszawie. W trakcie spotkania 
dyskutowano nt. potrzeby stworzenia standardów zarządzania klastrem i możliwości 
ich wykorzystania w systemie wsparcia publicznego. 

3. Udział p. M. Gałczyńskiej w konferencji „Możliwości podejmowania współpracy oraz 
internacjonalizacji polsko-włoskiej w zakresie inwestycji w Lublinie oraz we 
Włoszech”, która odbyła się w dniu 21.10.2014 roku w Lublinie. Udział w rozmowach 
indywidualnych z potencjalnymi partnerami włoskimi nt. możliwości współpracy z 
LKE. Rozmowa z Arundo Italia Srl, która działa na poziomie międzynarodowym 
rozpowszechniając uprawę i wykorzystanie trzciny, która może być wykorzystywana 
jako biomasa do produkcji energii.  
 

II.  Projekty FRL związane z działalnością Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 
 
1. Projekt ”Strategies on Bioeconomy for Polish Agriculture: Renewable resources and 

biotechnological process as a basis for food, industry and energy” („Strategie 
dotyczące biogospodarki dla polskiego rolnictwa: zasoby odnawialne i proces 
biotechnologiczny jako podstawa żywnościowej, przemysłu i energii”) – podpisanie 
listu intencyjnego deklarującego współpracę Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 
przy doborze grupy, która będzie uczestniczyła w działaniach projektu polegających 
na wsparciu zrównoważonej produkcji rolnej oraz wykorzystaniu OZE do produkcji 
energii w rolnictwie i leśnictwie. Wniosek został przygotowany do Programu 
Horyzont 2020 – WIDESPREAD 2-2014: ERA Chairs przez Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy.  

2. Konkurs „Lider Partnerstwa Naturowego” – uzyskanie przez Fundację Rozwoju 
Lubelszczyzny – koordynatora LKE tytułu Lidera Partnerstwa Naturowego w 
województwie lubelskim w konkursie ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w ramach projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu. Celem 
projektu będzie m.in. budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz 
przedstawicieli samorządu regionalnego i lokalnego dla wykreowania popytu na 
określenie potrzeb lokalnych w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł na 
obszarach Natura 2000. Udział p. M. Gałczyńskiej i p. Pawła Durki z Elektromontażu 
Lublin Sp. z o.o. w Ogólnopolskim Spotkaniu Partnerstw Naturowych, które odbyło 
się w dniach 14-15.10.2014 roku w Poznaniu. Prezentacja założeń projektu 



Lubelskiego Energetycznego Partnerstwa Naturowego. Decyzją  Generalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska realizacja działań projektowych rozpocznie się w lutym 2015 
roku.  

 
III.  Działania promocyjne  

1. Objęcie patronatem VII Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS w dniach 
18-20.11.2014 roku. Prezentacja oferty LKE podczas Targów w dniach 18-20.11.2014 
r. . W dniu 19.11.2014 roku odbyło się seminarium LKE, w którym uczestniczyło 119 
osób. Oferta LKE została zamieszona w katalogu targowym. 

2. Objęcie patronatem LKE konferencji Naukowo-Technicznej „Efektywność 
energetyczna” organizowanej przez Stowarzyszenie Polskich Energetyków w dniu 
7.11.2014 roku w Dęblinie i przeprowadzenie prezentacji działalności LKE podczas 
spotkania. 

3. Opracowanie treści artykułu poświęconego działalności LKE do kwartalnika „Quality 
News”, którego wydawcą jest Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o.  

4. Opracowanie treści artykułu poświęconego działalności LKE do Magazynu VIP. 
5. Opracowanie treści artykułu poświęconego działalności LKE do dwutygodnika 

„Środowisko”. 
6. Aktualizacja informacji o działalności LKE na stronie Urzędu Miasta Lublin 

www.lublin.eu w zakładce Współpraca z klastrami. 
7. Aktualizacja informacji o Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym na stronie 

www.fundacja.lublin.pl . 

IV.  Inne działania  
 
1. Projekt „Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2014” realizowany przez Polską 

Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – udział w wywiadzie w dniu 7.08.2014 roku 
związanym z oceną działalności LKE w związku z prowadzonym badaniem 
benchmarkingowym. Udział w spotkaniu informacyjnym dla koordynatorów klastrów 
uczestniczących w trzeciej edycji benchmarkingu klastrów, które odbyło się w dniach 
13-14.11.2014 roku w Warszawie. Udział w sesji dotyczącej dobrych praktyk 
klastrowych oraz konsultacjach indywidualnych związanych z  raportem 
dedykowanym dla LKE. W ramach projektu został opracowany raport dedykowany 
dla LKE. Wnioski z raportu zostaną wykorzystane przy aktualizacji strategii rozwoju 
LKE do 2020 roku.  

2. 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. 

3. Udział w badaniach własnych Klastra Poligraficzno-Reklamowego w Lesznie nt. 
poziomu internacjonalizacji czynnej najaktywniejszych organizacji klastrowych. 

4. Przygotowanie odpowiedzi na pytania w zakresie działalności Lubelskiego Klastra 
Ekoenergetycznego w związku z potencjalną współpracą z Lubelskim Węglem 
Bogdanka SA.  

5. Udział M. Gałczyńskiej w debacie „Energetyka prosumencka w sieci i jak ją 
zbilansować” w dniu 19.09.2014 roku w Warszawie. 

6. Udział w badaniu analizującym kapitał ludzki w klastrze prowadzonym przez Pana dr. 
Bogusława Bembenka z Politechniki Rzeszowskiej. 

7. Przekazanie listy kandydatów do pełnienia funkcji ekspertów gospodarczych 
uczestniczących w procesie oceny wniosków i projektów do Narodowego Centrum 



Badań i Rozwoju. Kandydaci zostali wskazani przez podmioty będące partnerami 
LKE. 

8. Przekazanie materiałów do pracy magisterskiej dotyczącej wpływu klastrów na 
innowacyjny rozwój regionalny na przykładzie Lubelskiego Klastra 
Ekoenergetycznego  przygotowywanej przez p. Natalię Bojarską na Wydziale 
Zarządzania Politechniki Lubelskiej. 

9. Udział p. Henryka Łucjana – Prezesa Zarządu FRL i p. M. Gałczyńskiej w uroczystym 
otwarciu farmy fotowoltaicznej o mocy 1,4 MW w Bordziłówce (gmina Rossosz). 

10. Udział p. M. Gałczyńskiej w konferencji „Politechnika Lubelska – Gospodarka – 
Strategia regionu”, która odbyła się w dniu 17.10.2014 roku w Lublinie. Udział w 
roboczym spotkaniu dyskusyjnym na Wydziale Inżynierii Środowiska dotyczącym 
możliwości współpracy LKE  z Wydziałem. 

11. Udział p. M. Gałczyńskiej w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 na 
Wydziale Inżynierii Środowiska w dniu 8.10.2014 roku. 

12. Udział p. M. Gałczyńskiej w konferencji poświęconej problematyce planowanej 
elektrowni węglowej w Starej Wsi, która odbyła się w dniu 5.10.2014 roku w 
Puchaczowie. 

13. Udział p. M. Gałczyńskiej w panelu poświęconym współpracy biznesu i III sektora, 
który odbył się w dniu 4.10.2014 roku w Lublinie w ramach Kongresu Inicjatyw 
Europy Wschodniej. Tematem przewodnim była społeczna odpowiedzialność biznesu 
(CSR), stabilne i trwałe relacje pomiędzy przemysłem a środowiskiem, 
społecznościami lokalnymi i NGOs, tworzenie wielosektorowych partnerstw oraz 
promowanie idei zrównoważonego rozwoju. 

14. Zgłoszenie do Departamentu Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego tematyki i kierunków organizacji misji 
gospodarczych z udziałem Partnerów LKE w 2015 roku. 
 

V. Działania organizacyjne 
 
1. Spotkanie Rady Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego w dniu 4.08.2014 roku. 

Celem spotkania był wybór Przewodniczącego Rady i Zastępcy oraz Sekretarza Rady 
LKE. Przewodniczącym został Pan Janusz Iberszer, Zastępcą – Pan Sławomir 
Najdyhor, a Sekretarzem – Pani Dagmara Kociuba. 

2. W dniu 11.12.2014 roku Rada LKE podjęła decyzję o przystąpieniu BIALL Sp. z o.o. 
do LKE. 

3. Spotkanie robocze Partnerów LKE w dniu 31.10.2014 roku. Spotkanie było 
poświęcone omówieniu założeń systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych i 
omówieniu kryteriów, które będą musiały spełnić klastry chcące uzyskać status KKK. 
Przedstawiono także założenia prezentacji Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 
podczas Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS 2014 w dniach 18-20 
listopada 2014 roku. Dyskutowano również nt. warunków realizacji projektu dot. 
budowy i uruchomienia linii technologicznej produkcji budynku pasywnego oraz 
wstępnych założeń projektu kluczowego LKE – SMART GMINA mającego na celu 
uniezależnienie  jednostek samorządu lokalnego od dostaw zewnętrznych energii 
dzięki lokalnej produkcji energii z odnawialnych źródeł i realizacji działań na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej. 

4. Spotkanie robocze Partnerów LKE w dniu 19.11.2014 roku – podczas spotkania 
kontynuowano dyskusję nt. realizacji projektu dot. budowy i uruchomienia linii 
technologicznej produkcji budynku pasywnego oraz projektu kluczowego LKE – 
SMART GMINA 



5. Spotkanie robocze Partnerów LKE w dniu 15.12.2014 roku – w trakcie spotkania z 
udziałem Pana Jana Łukasika – Wójta Gminy Wola Uhruska (potencjalny partner do 
realizacji pilotażu na terenie Gminy) dyskutowano nt. założeń projektu i możliwości 
jego finansowania. Został również zaprezentowany plan wdrożenia projektu  
kluczowego LKE - budynek pasywny  i propozycja zaangażowania partnerów w jego 
realizację.  

6. Rada LKE – w dniu 8.12.2014 roku Rada LKE zatwierdziła budżet LKE na 2015 rok i 
wysokość składek na 2015 rok.  
 

 


