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Idea klastrów energii zakłada zaangażowanie 
i współpracę wielu podmiotów (operatorzy 
sieci dystrybucyjnej, samorząd, lokalni 
przedsiębiorcy, społeczność lokalna), 
zintegrowanie wielu różnych źródeł energii 
(m.in.: elektrociepłownie biomasowe, 
fotowoltaika, biogazownie) oraz 
zdywersyfikowanie źródeł finansowania. 

z danych Ministerstwa Rozwoju 



Lp. Nazwa klastra energii Województwo 

… … … 

54. Ostrowski Klaster Energii wielkopolskie 

… … … 

58. 
Klaster Energii Grupy Powiatu Pilskiego, Gmin 

Wałeckich, Gmin Złotowskich 

zachodniopomorskie, 

wielkopolskie 

59. Nadnotecki Klaster Energii wielkopolskie 

60. Pilski Klaster Energetyczny wielkopolskie 

…     

Brak 

na 

liście 

ME 

Leszczyński Klaster Energii  

„NOWA ENERGIA DLA LESZNA” 

15.05.2017 r. – List intencyjny 

dotyczący utworzenia 

Leszczyńskiego Klastra Energii  

na podstawie: 
www.me.gov.pl/Energetyka/Klastry+energii/Zestawienie+klastrow+energii+i+inicjatyw

+klastrowych 



Klastry jako droga do budowy lokalnych społeczności 
energetycznych? 

 

 Otwarcie na inicjatywy obywatelskie 
 
 Wsparcie dla konsumpcji własnej i optymalizacja systemu 

energetycznego 
 

 Promocja akceptacji OZE  
 

 Miejsca pracy i wartość społeczna  
 
 



Pytania które należy sobie zadać przed podjęciem decyzji  
o utworzeniu klastra energii: 

 Jaki jest główny cel powołania klastra? 

 Czy widzimy potrzebę zmian? 

 Jakich korzyści oczekuje lokalna społeczność? 

 Czy posiadamy odpowiednie zasoby do wytwarzania energii?  
W jakim stopniu klaster energii jest w stanie zapewnić 
samowystarczalność energetyczną? 

 W jaki sposób klaster ma zapewnić korzyści ekonomiczne dla 
swoich uczestników? Czego oczekuje przedsiębiorca? 

 Czy są możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe? 



Spotkania i konsultacje organizowane z udziałem WAZE  
w gminach i powiatach Wielkopolski 

 

 Powiat Turecki – marzec 2017 

 Powiat Chodzieski – marzec 2017 

 Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – kwiecień 2017 

 Powiat Wągrowiecki – maj 2017 

 Gmina Granowo – lipiec 2017 

 Gmina Malanów – wrzesień 2017 

 Powiat Kaliski – wrzesień 2017 
 

oraz spotkania z grupami producentów rolnych, Lokalną Grupą 
Działania, konsultacje w siedzibie WAZE, prezentacje w trakcie 
powiatowych forów rolniczych… 

 



Pytania ze spotkań:  

 Jakie korzyści odniesie nasza Gmina i lokalna społeczność? 

 Ile nas to będzie kosztowało? (pytania radnych gmin) 

 Czy gmina będzie mogła kupować energię z wolnej ręki (kwestia 
zakupu energii przez podmioty publiczne zobowiązane do 
stosowania PZP) 



Regulamin konkursu ME dla klastrów energii:  
Wybrane kryteria merytoryczne  
 

1. Określenie zapotrzebowania klastra energii na energię i paliwa 
oraz stopnia zaspokojenia ich potrzeb w wyniku realizacji 
przedstawionej strategii rozwoju klastra energii.  
 

Wnioskodawca powinien przedstawić wizję rozwoju klastra, 
zasoby do jej realizacji i determinację do realizacji przedsięwzięć 
w zakreślonym obszarze działalności klastra. 
… 
 

3. Wykazanie minimalnego udziału energii z OZE lub kogeneracji  
i ciepła odpadowego w produkcji w zużyciu ogółem energii przez 
członków klastra energii.  
 

Należy podać w procentach dla poszczególnych nośników energii 
lub sposobu jej wytwarzania: udział OZE, udział kogeneracji i 
udział ciepła odpadowego wraz ze sposobem wyliczenia każdego 
z przypadków… 
 
 



4. Zgodność strategii rozwoju klastra energii z obowiązującymi 
miejscowymi, lokalnymi dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi.  
 

W ramach kryterium badana jest korelacja planowanych 
przedsięwzięć inwestycyjnych z Planami Gospodarki 
Niskoemisyjnej gmin, na terenie których realizowane  
będą inwestycje. 
 
5. Warunki i realność powodzenia wdrożenia strategii rozwoju 
klastra energii na podstawie oceny analizy SWOT. 
 
 

załącznik nr 2  
Wykaz dokumentów aplikacyjnych:  
1. Wypełniony formularz strategii rozwoju klastra energii  
2. Umowa/porozumienie utworzenia klastra energii 



Budowa społeczności energetycznych na przykładzie  
Niemiec – ewolucja pojęć 

 
WIEŚ BIOENERGETYCZNA (2008) 

 
 

 co najmniej tyle samo energii elektrycznej jest produkowane 
z pochodzącej z regionu biomasy ile wynosi 
zapotrzebowanie miejscowości 

 
 co najmniej połowa zapotrzebowania na energię cieplną 

miejscowości jest wytwarzana z biomasy, a w celu 
osiągnięcia wysokiej efektywności powinna być 
wykorzystywana kogeneracja 
 

 ponad 50% instalacji grzewczej jest własnością odbiorców 
ciepła i rolników, a jeżeli jest to możliwe to wszyscy 
interesariusze powinni posiadać udziału w produkcji 
bioenergii. 

(za D. Pieńkowski) 



  
 
 

WIEŚ BIOENERGETYCZNA (2010) 
  
 szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez 

promocję energii wiatrowej, słonecznej i elektrowni 
wodnych 

 
 zwiększenie efektywności energetycznej poprzez np. 

termomodernizację budynku 

(za D. Pieńkowski) 



 
 
 

WIEŚ BIOENERGETYCZNA (2014) 
  
 zbilansowanie zapotrzebowania na prąd i pokrycia 

zapotrzebowania na ciepło w co najmniej 75% 
 

 wykorzystywanie wysokowydajnych technologii (np. 
oświetlenia LED, pomp ciepła o wysokiej wydajności) 
 

 innowacyjne koncepcje gospodarowania energią np. 
mobilnych magazynów ciepła, wykorzystania nowych 
rozwiązań energetycznych w szklarniach czy akwakulturach 

(za D. Pieńkowski) 



Przykłady wykorzystania ciepła z biogazowni 
do ogrzewania budynków mieszkalnych 



Sieńsk, wieś niedaleko Gubina 

Biogazownia rolnicza o mocy 500 kWel. 

Zlokalizowana przy gospodarstwie rolnym:  
200 krów + młodzież 
 
Substraty: 
 6 tys. t obornika 
 4 tys. t kukurydza 
 



Sieńsk, wieś niedaleko Gubina 

Moc cieplna biogazowni 600 kW 
100 kW – zużycie na potrzeby własne 
 
Latem – część ciepła wykorzystywana w suszarni do 
suszenia zbóż 
 
Budowa ciepłociągu: 63.000 zł netto 
Podłączeni odbiorcy: 40 rodzin (3 bloki, 12 domów) 
Odpłatność: 50 zł/miesiąc/mieszkanie 
 
Wykorzystany: certyfikat żółty 



Upałty, wieś niedaleko Giżycka 

Biogazownia rolnicza o mocy 1 MWel. 

Zlokalizowana przy gospodarstwie rolnym:  
30 000 świń 
 
Moc cieplna biogazowni 1200 kW 
150 kW – zużycie na potrzeby własne 
 
 



Upałty, wieś niedaleko Giżycka 

Latem – ciepło wykorzystywane w suszarni do suszenia 
zbóż (własna mieszalnia pasz) 
 

Wieś: 600 mieszkańców 
 

Budowa ciepłociągu: 450.000 zł netto 
Podłączeni odbiorcy: 40 rodzin; 4 bloki /podłączenie 
ciepłociągu do kotłowni/          
+ ok. 50 domów /przyłącza poprzez wymienniki ciepła, 
redukcja temp. z 90 do 60oC 
Wieś - zapotrzebowanie na moc zimą: ok. 500 kW 
 
Wykorzystany: certyfikat żółty 



Dziękuję za uwagę 
 

 
 

Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.  

ul. Piekary 17 

61-823 POZNAŃ 

tel. (61) 853 62 48 

abobrowski@waze.pl  

 


