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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 
 

W 2018 roku podniesiono wartości do 
32% energii wytworzonej z OZE w ramach Wspólnoty 

32,5% poprawa efektywności energetycznej 
 
 



 
 
 
 
 

Z Atlasu Energii  
Przyszłość coraz bardziej leży w rękach miast i gmin, a także milionów zwykłych 

obywateli Europy. 
Warunkiem powodzenia są wspólne działania na poziomie europejskim, państw, 

regionów, a przede wszystkim lokalnie w gminach, osiedlach i poszczególnych 
domostwach. 

Niezbędne zdaje się zbudowanie silnego oddolnego ruchu, aby dokonać takiej zmiany 
w Polsce. 

Potencjał energetyki odnawialnej jest w Polsce ogromny! Przy założeniu znacznej 
poprawy efektywności energetycznej szacuje się, że udział OZE w polskim miksie 
energetycznym w 2050 roku mógłby być dominujący. Korzyści z dokonania takiej 

transformacji są wielorakie: bezpieczeństwo energetyczne, ochrona zdrowia, 
ograniczenie wpływu na środowisko, w tym ochrona klimatu, plus oszczędności i zyski 
ekonomiczne. Odnawialne źródła energii budują niezależność u prosumentów, a tym 

samym wspierają demokrację energetyczną. 
Samorządy pomagają w powstawaniu obywatelskich projektów energetycznych, 
bezpośrednio inwestując w lokalne spółdzielnie energetyczne bądź zapewniając 
dotacje, wsparcie prawne i techniczne oraz dostęp do publicznej infrastruktury.  

 
 



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.  

 



 
Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator 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  

 

Wspieranie współpracy przedsiębiorców, jednostek naukowo-badawczych, wyższych 
uczelni, jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowanej na poprawę wdrażania 

regionalnych strategii innowacji 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – lider pakietu roboczego energia 

Informacja o projekcie http://www.empinno.eu/ 

 

Kontynuacja współpracy w ramach projektu EmpInno Monitoring S3 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny lider pakietu roboczego – Testowanie rozwiązań w 
celu włączenia informacji lepszej jakości do systemów monitorowania RIS3 

 

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

 

http://www.empinno.eu/
http://www.empinno.eu/


 

 

 

 

 

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 

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

• 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) 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Horyzont 2020 

 
 



 

 

 

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

Warsztat „Wiarygodne modele głębokiej renowacji budynków mieszkalnych” w dniu 
3.12.2019 roku . Zaproszenie pod linkiem 
http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2019/11/16/wiarygodne-modele-glebokiej-
renowacji-budynkow-mieszkalnych-zaproszenie-na-warsztat/  

Współpraca z Gminą Wola Uhruska (Partnerem Klastra). Model do analiz - budynek 
biurowo-mieszkalny będący własnością gminy. Będzie to budynek wzorcowy, dla 
którego zostaną opracowane wytyczne dotyczące głębokiej renowacji budynku wraz 
z analizą kosztów i ich optymalizacją. 

 

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Programu Horyzont 2020 
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Współpraca z Targami Lubelskimi SA  
   

Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – Patron branżowy 
Lubelskich Targów Energetycznych ENERGETICS w latach 2008-2019  

 
 
 

      
 
 

Działania LKE: 
•wspólne stoisko podczas targów w dniach 19-21 listopada 2019 roku 
•seminarium poświęcone problematyce wykorzystania potencjału OZE i 

poprawy efektywności energetycznej w dniu 20 listopada 2019 roku 
 



 

 

     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  

Tomaszowski Klaster Energii (TKE) uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra 
Energii w II Konkursie dla klastrów energii zorganizowanym przez 
Ministerstwo Energii.  Ponadto Klaster znalazł się w gronie sześciu 
wyróżnionych klastrów. 

 

 

 

 

 

 

Tomaszowski Klaster Energii został utworzony przy wsparciu podmiotów 
wchodzących w skład Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego: Fundacji 
Rozwoju Lubelszczyzny, Koorynatora Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu 
Badawczego w Puławach i Politechniki Lubelskiej. Zadania związane z 
rozliczaniem energii elektrycznej wytworzonej/zużytej w obrębie 
Tomaszowskiego Klastra Energii będą prowadzone we współpracy z TRADEA 
Sp. z o.o.  

 

 

 

 



Tomaszowski Klaster Energii – 41 partnerów 

Samorządy 

Powiat Tomaszów Lubelski i 13 gmin: Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, 
Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski - miasto, 
Tomaszów Lubelski - gmina wiejska, Tyszowce , Ulhówek. 

Przedsiębiorcy 

Polski Biogaz Sp. z o.o.; Serwis Samochodowy BOSCH Jacek Zabandżała, 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie 
Lubelskim, EKOEN Sp. z o.o.; Grupa OSCAR Sp. z o.o.; AMEX FUH Export - Import 
Krzysztof Wasyl; Inżynieria Elektroenergetyczna; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
WALDI Harbuz Waldemar; Lokalna Organizacja Turystyczna ,,ROZTOCZE”; 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Motozbyt Sp. z o.o.; HR Energia Sp. z o.o.; 
Zakład Gastronomiczny  ,,U Antka” Antoni Wyszyński; SOL Rachanie Sp. z o.o.; 
Instalbud E. Gałek i Partnerzy Sp. J.; TermoSystemy Sp. z o. o. 

Instytucje wspierające 

Politechnika Lubelska, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  – Państwowy 
Instytut Badawczy, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny  

 

 

 



Tomaszowski Klaster Energii – pilotaż  
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Strategia Tomaszowskiego Klastra Energii 
ENERGIA ELEKTRYCZNA OZE (MWh, % OZE) 

OZE/ROK 2017 2022 2025 

PV 3 150   8 400  12 600  

MEW     500     500        500  

WIATR     540   2 000    3 000  

BIOGAZ         0 26 250  37 500  

RAZEM 4 190 (5%)  37 150 (30%) 53 600 (60%) 
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Strategia Tomaszowskiego Klastra Energii 
ENERGIA CIEPLNA (MWh) 

OZE/ROK 2017 2022 2025 

BIOGAZ 0  22 750 12 600  

SOLARY, PIECE 
na biomasę 

10 300 50 000 100 000 

RAZEM 10 300 72 750 132 750 



 
 

 

 
 

www.lke.fundacja.lublin.pl 
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