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• zwiększenie udziału energii wyprodukowanej z wykorzystaniem odnawialnych 
źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym województwa 
lubelskiego, zwłaszcza przez drobną energetykę rozproszoną; 

• podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o lokalne zasoby energetyczne, 
zwłaszcza o odnawialne źródła energii; 

• wspieranie rozwoju i promocja lokalnych rozwiązań mających na celu 
zwiększenie udziału produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii. 

  

 



 
 

Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian” 
 
 
 
 
 
 
 

Działania  
 

•Analizy potencjału OZE dla powiatów ziemskich 
 

•Konkurs– Laureaci: Dolina Zielawy i Piwonii  - Lider Gmina Wisznice (powiat 
parczewski i bialski); Powiat Tomaszowski – Lider Powiat Tomaszowski; 

Energetyczne Partnerstwa Gmin Powiatu Łukowskiego i Ryckiego – lider Gmina 
Łuków 

 
•Wizyty studialne – promocja dobrych praktyk 

 
•Strategie zarządzania zmianą gospodarczą OZE 

 



 

 

 

 
•Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Lider 

•Lubelski Klaster Ekoenergetyczny 
•instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego z Powiatu 

Tomaszowskiego, wyższe uczelnie 
•przedsiębiorcy zajmujących się energetyką wodną, wiatrową, solarną, 

budownictwem energooszczędnym i wykorzystaniem biomasy do produkcji energii 
w biogazowniach i przez energetykę zawodową. 

 
Działania 

•Wizyty studyjne  
•Seminaria –„Prowadzenie działalności gospodarczej na obszarach chronionych (w 
szczególności NATURA 2000)” i „Udział społeczeństwa w ochronie środowiska, w 
tym rozwiązywanie konfliktów związanych z lokalizacją inwestycji w branży OZE”;  

•Konferencja „Odnawialne źródła energii na obszarach Natura 2000 na 
Lubelszczyźnie potencjał i możliwości działania ”; 

•Festyny, promocja w mediach; broszura promocyjna 
•Szkolenia  „Wsparcie finansowe projektów ekoenergetycznych”; 

•Oferta inwestycyjna 
 



 
SMART GMINA – projekt Klastra 

 

Cel współpracy: osiągniecie niezależności energetycznej gmin i powiatów 
poprzez wykorzystanie istniejącego lokalnie potencjału OZE i realizację 
działań poprawiających efektywność energetyczną  

 

Założenia:  

1. Całe zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną pokrywane jest z 
lokalnych odnawialnych źródeł 

2. Zmiana struktury wytwarzania energii – produkcja energii w małych 
rozproszonych instalacjach Instalacje OZE na budynkach samorządowych i 
prywatnych; inwestorzy budujący instalacje OZE 

3. Lokalna społeczność (osoby prywatne, rolnicy, lokalne spółdzielnie, 
podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego) właścicielami 
instalacji OZE 

4. Własne sieci ciepłownicza i elektroenergetyczna zasilane z położonych w 
pobliżu instalacji OZE 

5. Działania poprawiające efektywność energetyczną, rozwój budownictwa 
energooszczędnego, elektromobilność 



 

Klaster energii 

  

Potencjalni uczestnicy:  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki naukowe, 
instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego  

Cel współpracy: wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji 
lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii  lub z innych źródeł lub 
paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV, na obszarze działania klastra 

Obszar współpracy: w granicy jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) lub 5 
gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 

Organizacja klastra: Umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy 
potencjalnymi uczestnikami klastra. Powołany Koordynator klastra energii:  
powołana spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w 
porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii  



 

Klaster energii - oczekiwania 

  

• Zakres działania klastra energii: wykorzystanie potencjału OZE do 
produkcji energii, poprawa efektywności energetycznej, budownictwo 
efektywne energetycznie, elektromobilność, wykorzystanie odpadów na 
cele energetyczne; edukacja społeczeństwa; budowanie kapitału 
społecznego i rozwój współpracy wielosektorowej na poziomie lokalnym; 

• Finansowanie inwestycji przedsiębiorców, jednostek samorządu 
terytorialnego, osób fizycznych ze wszystkich możliwych źródeł krajowych 
i zagranicznych, dotacje i instrumenty zwrotne; 

• Jak największe efekty ekologiczne, jak najniższa emisyjność, rozwój 
innowacji i nowych technologii, badania we współpracy z uczelniami i 
jednostkami naukowo-badawczymi; 

• Zaangażowanie samorządów do współpracy – odpowiedzialność za 
opracowanie i realizację Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, kreowanie 
gospodarki energetycznej w gminach. 



 

Współpraca 
 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorcy 

jednostki naukowo – badawcze 

wyższe uczelnie 

instytucje otoczenia biznesu 

jednostki samorządu terytorialnego 

z województw: lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego  

i świętokrzyskiego 

 



 

 

 

Różne kompetencje 

 

 

 

 

 

 

Podmioty zajmujące się energetyką: solarną, wiatrową, wodną i 
geotermalną, produkcją i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne, 
gospodarką odpadami przemysłowymi, edukacją wyższą i badaniami oraz 

efektywnością energetyczną i budownictwem energooszczędnym  



 

Inicjowanie i rozwój klastrów energii - oferta LKE  

Usługi na rzecz członków klastra energii (inicjowanie i rozwój powiązania)  

• Wsparcie w zakresie inicjowania i rozwoju współpracy w ramach klastrów 
– organizacja spotkań informacyjnych, spotkań roboczych 

• Wsparcie w zakresie organizacji struktury zarządzania – powołanie 
organów zarządzających klastrem, powołanie zespołów roboczych, 
zorganizowanie biura klastra 

• Zebranie danych nt. aktualnego zużycia energii  

• Analiza potencjału OZE (potencjalny uzysk energii z biomasy, energii 
słonecznej, energii wodnej, energii wiatrowej, energii geotermalnej)  

• Opracowanie koncepcji (studium celowości/studium wykonalności) 
projektów  

• Wskazanie źródeł finansowania i pozyskanie finansowania 

• Realizacja projektów oraz monitoring osiąganych wskaźników 

• Szkolenia i doradztwo dla członków klastrów energii 

• Opracowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla gmin, Planów 
zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe 

 

 



 

Inicjowanie i rozwój klastrów energii - oferta LKE  

Usługi na rzecz członków klastra (usługi po stronie Generacji Rozproszonej - 
GR i OZE) 

• Regulacja mocy biernej i poziomu napięć 

• Rezerwa mocy sekundowa i operacyjna 

• Połączenie w większe grupy poszczególnych źródeł GR - tworzenie mini 
centrów energetycznych  

• Stworzenie służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych obsługujących GR i 
OZE 

• Szkolenia dla pracowników jst 

• Obsługa techniczno-ekonomiczna mini centrów energetycznych  

• Szkolenia dla prosumentów (planowanie strategii zachowania - potrzeby 
konsumpcyjne i produkcyjne - możliwość dopasowania profilu do sytuacji 
na rynku - zarządzanie wymianą energii na potrzeby bilansowania 
lokalnego) 

• Planowanie i wymiana energii w obu kierunkach na podstawie 
mechanizmu bilansowania  

• Inteligentne oświetlenie LED drogowe. 
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