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Zainicjowanie 
powstania klastra 

energii

Działania planistyczne

Podpisanie 
porozumienia/umowy

Działania planistyczne dot. 
poszczególnych 
przedsięwzięć

Finansowanie działań
w ramach klastra energii

Realizacja działań

Monitoring działań wewnątrz 
klastra energii
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Zgłoszenia klastrów energii i inicjatyw klastrowych 

Podstawowe informacje

Cel utworzenia

Porozumienie

Opis

Planowane inwestycje
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Klastry energii w Polsce

www.me.gov.pl

Do tej pory w Polsce powstało 
ponad 60* klastrów energii

(na podstawie listy www.me.gov.pl)
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Certyfikacja klastrów energii

Efekt: Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

Cel konkursu: wyróżnienie klastrów energii o lokalnym

zasięgu, które realizują swoje strategie w oparciu

o miejscowe potrzeby przy wykorzystaniu synergii ze

współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami

Terminy zgłaszania: od 21.08.2017 r. do 16.10.2017 r.
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Certyfikacja klastrów energii
WYMAGANE ELEMENTY

Informacje ogólne

Strategia klastra energii

Bilans energetyczny

Porozumienie cywilno-prawne 
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Strategia klastra energii

Podmioty, które wchodzą w skład klastra energii

Koordynator klastra energii

Zadania członków klastra energii

Obszary działania

Cele klastra energii

Potrzeby energetyczne członków klastra energii

Projekty inwestycyjne w ramach klastra energii

Infrastruktura w ramach klastra energii

Zgodność z PGN

Trwałość istnienia klastra

Analiza SWOT
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Dofinansowanie w ramach POIiŚ

1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania  energii

z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci 

dystrybucyjnej/przesyłowej

od 31.07.2017 do 29.09.2017

do 85% kosztów kwalifikowanych

budżet: 300 mln PLN (ciepło:kogeneracja – 100 mln:200 mln)

1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

od 30.09.2017 do 28.11.2017

do 85% kosztów kwalifikowanych

budżet: 200 mln PLN
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1.1.1 - OZE

Budowa nowych lub przebudowa jednostek 

wytwarzania energii wykorzystujących:

energię wiatru (powyżej 5 MWe)

biomasę (powyżej 5 MWth/MWe)

biogaz (powyżej 1 MWe)

wodę (powyżej 5 MWe)

energię promieniowania słonecznego 

(powyżej 2 MWe/MWth)

energię geotermalną (powyżej 2 MWth)

1.6.1 - Kogeneracja

Budowa nowych lub zwiększenie mocy 

(w wyniku rozbudowy lub 

przebudowy) istniejących jednostek 

wytwarzania energii elektrycznej i 

ciepła

w technologii wysokosprawnej 

kogeneracji w jednostkach kogeneracji 

o całkowitej nominalnej mocy 

elektrycznej powyżej 1 MW
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1.1.1 - OZE

przedsiębiorca - wytwórca energii z 

odnawialnych źródeł energii

będący koordynatorem lub członkiem 

klastra energii

1.6.1 - Kogeneracja

przedsiębiorcy

jednostki samorządu terytorialnego oraz 

działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne

podmioty świadczące usługi publiczne w 

ramach realizacji obowiązków własnych 

jednostek samorządu terytorialnego nie 

będące przedsiębiorcami

spółdzielnie mieszkaniowe 

będące koordynatorem lub członkiem klastra 

energii
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Brak dofinansowania

Wsparcie działań organizacyjnych i monitorujących w tym:

przygotowania strategii klastra energii oraz analiz na rzecz 

bilansów energetycznych klastrów energii

przygotowania wzorcowych umów klastrów energii

monitorowania klastrów energii 
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