
 
 
 
 
 

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny  
działania  na rzecz wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii  
i poprawy efektywności energetycznej 

 
 

Małgorzata Gałczyńska 



Ramy polityczne na okres 2020-2030 dotyczące klimatu i energii 
Pakiet zimowy 

 
40% redukcji emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do roku 

bazowego 1990 
Zwiększenie rocznego wskaźnika redukcji emisji do 2,2% 

27% energii wytworzonej z OZE w ramach Wspólnoty 
27% poprawa efektywności energetycznej 



Misja 

 
„Wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym 

wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w oparciu o 
potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowywanie i 

wdrażanie innowacji technologicznych, produkcyjnych i 
procesowych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii w 

regionie, poprawa efektywności energetycznej   
oraz rozwój budownictwa energooszczędnego”  



 

Cele Klastra 

 

 

 

 

 

 

• Wsparcie w osiąganiu niezależności energetycznej na poziomie lokalnym; 

 

• Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego gmin Lubelszczyzny w oparciu o 
lokalne zasoby energetyczne, zwłaszcza o odnawialne źródła energii; 

 

• Identyfikacja i promocja najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania OZE i 
działań poprawiających efektywność energetyczną.  

 



Zasoby Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynatora Klastra 
 

Inkubator przedsiębiorczości  
Instalacja fotowoltaiczna  
Doświadczony personel 
Oferta „szyta na miarę” 

Doświadczenie w inicjowaniu i rozwoju współpracy  
na poziomie lokalnym 
Projekty partnerskie 

 
 
 
 
 
 



Inkubator Przedsiębiorczości Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny 
Instalacja fotowoltaiczna do produkcji prądu elektrycznego  

o mocy 30 kW 
 

Szkolenia i badania  
Ogniwa fotowoltaiczne są zainstalowane na elewacji i na dachu budynku. 
Instalacja wykorzystywana będzie przede wszystkim jako instalacja 
doświadczalna. Efekt dydaktyczny instalacji: zbudowana pod kątem obserwacji 
uzysków energii; falownik rejestruje wszystkie niezbędne informacje; 
próbkowanie z częstotliwością 5 minut; prezentacja danych na wyświetlaczu 
falownika; wewnętrzna sieć LAN – łatwy dostęp do danych.  

 
Dane techniczne instalacji  
Moc generatora: 30 kVA,  
Układ: trójfazowy 400/230 (3/N/PE)  
Panele monokrystaliczne: 162 szt. 
 
Specyfikacja poszczególnych sekcji  
1) 42 panele o mocy 275Wp (dach)  
2) 60 paneli o mocach 195Wp (fasada I)  
3) 60 paneli o mocach 195Wp (fasada II)  

  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Współpraca międzynarodowa  

 

•seminaria dot. transferu technologii oraz badań i rozwoju w ramach inteligentnej 
specjalizacji energia;  

•spotkania studentów z firmami z branży energetyki; 

•szkolenie z zakresu internacjonalizacji. 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

 



 

 

 

 

 

4RinEU – Robust&Reliable technology concepts and business models  for 
triggering deep Renovation of Residential buildings in EU 

 

• Lider projektu – European Academy Bolzano (EURAC) 

• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator LKE jest partnerem wspierającym 

• Organizacja 3 warsztatów (koncepcja dot. głębokiej renowacji budynków, 
wytyczne dot. głębokiej renowacji budynków, identyfikacja dobrych praktyk i ich 
wdrażanie, analiza kosztów i ich optymalizacja – pakiet  w wersji on-line) 

• Budowa sieci strategicznej Geo-Cluster (deweloperzy, inwestorzy, firmy 
budowlane, właściciele nieruchomości) 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Horyzont 2020 

 
 



 
Współpraca z Targami Lubelskimi SA  

   
Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – Patron branżowy 

Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS w latach 2008-2018  
 
 
 

      
 
 

Działania LKE: 
•wspólne stoisko podczas targów 

•seminarium poświęcone problematyce poprawy efektywności 
energetycznej, wykorzystania potencjału OZE i budownictwa pasywnego  



 

 

     Współpraca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Różnorodne kompetencje i bogate doświadczenie  

Partnerów  Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego 



 

Cel współpracy: wsparcie gmin i powiatów w osiąganiu niezależności 
energetycznej 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 

  

• 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. 



Tomaszowski Klaster Energii – pilotaż  

Z inicjatywy samorządu terytorialnego z terenu powiatu tomaszowskiego w 
dniu 6 września 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie 
Lubelskim zostało podpisane Porozumienie o ustanowieniu Tomaszowskiego 
Klastra Energii (TKE). Porozumienie  zostało podpisane przez: Powiat 
Tomaszowski, wszystkie gminy z terenu Powiatu 
Tomaszowskiego,  Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, 
Lokalną Organizację Turystyczną ,,Roztocze”, a także mikro, małych i średnich 
przedsiębiorców, producentów energii elektrycznej oraz inwestorów 
realizujących i planujących inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie 
powiatu tomaszowskiego. W gronie TKE znaleźli się także Partnerzy 
Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach (IUNG BIP Puławy), Politechnika Lubelska oraz Państwowa 
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu.  

Do Rady Klastra należą: 
- dr hab.  Paweł Węgierek – Profesor Politechniki Lubelskiej 
- dr hab. Jerzy Kozyra – IUNG PIB Puławy 
- Małgorzata Gałczyńska – Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 
Koordynatorem Klastra jest Pan Jacek Sikora – Prezes Zarządu Termosystemy 
Sp. z o.o. z Jezierni w Gminie Tomaszów Lubelski. 

 

 

 



 

Tomaszowski Klaster Energii – pilotaż  

 

Celem Tomaszowskiego Klastra Energii jest prowadzenie działalności 
gospodarczej, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy Prawo 
energetyczne (Dz.U.z 2017, poz. 220 ), mającej na celu wspólne i 
skoordynowane równoważenie podaży oraz zapotrzebowania na energię lub 
paliwa gazowe na obszarze powiatu tomaszowskiego, poprzez działalność w 
zakresie ich wytwarzania, dystrybuowania i obrotu, co powinno prowadzić 
do:  

- wzrostu bezpieczeństwa energetycznego;  

- poprawy jakości zasilania i parametrów pracy systemu 
elektroenergetycznego; 

- zwiększenia i racjonalizacji wykorzystania zasobów lokalnych;  

- uzyskania określonego efektu ekonomicznego poprzez tańsze 
zaopatrzenie w energię i racjonalizację zużycia energii;  

- przekształcenia odpadów w kierunku wykorzystania energetycznego. 

Tomaszowski Klaster Energii złożył aplikację w konkursie o status 
pilotażowego klastra energii ogłoszonego przez Ministerstwo Energii. 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

www.lke.fundacja.lublin.pl 
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