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Wsparcie w tworzeniu klastrów 

1. Oferta finansowa na inwestycje EE i OZE, 

2. POIiŚ 2014 – 2020; Poddziałanie 1.1.1 i 1.6.1, 

3. Konkurs Ministerstwa Energii – Pilotażowe Klastry 
Energii 
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Konkurs Ministerstwa 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.  
 

Pytania: klastryenergii@me.gov.pl 
 

Nagroda: wyróżnione klastry otrzymają Certyfikat Pilotażowego 
Klastra Energii oraz zostaną włączone w działania ME w zakresie: 

• wymiany doświadczeń w ramach klastrów 

• promocji dobrych praktyk 
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Konkurs Ministerstwa Energii 

Złożenie 
dokumentów 
aplikacyjnych 

Ocena formalna 

Klastry pilotażowe 

Ocena 
merytoryczna 

- m.in. strategia klastra 

- ocena kompletności i prawidłowości 

- panel ekspertów 
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Konkurs ME – dokumenty aplikacyjne 

Dokumenty konkursowe: 
 

1. Pismo przewodnie, 

2. Porozumienie cywilnoprawne, 

3. Strategia klastra energii, 

4. Bilans energetyczny, 

5. Ewentualne załączniki. 
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Konkurs ME – ocena formalna 

Strategia klastra – formularz dostępny na stronie ME 

 

Strategia klastra zawiera: 

• Opis klastra  

• Zakres funkcjonowania klastra 

• Cele klastra 

• Współpraca z OSD 

• Bilans energii w klastrze  

• Planowane inwestycje 

• Analiza SWOT  
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Konkurs ME – ocena merytoryczna 

Kryteria merytoryczne 
 

• wizja rozwoju klastra, zasoby do jej realizacji i determinacja do realizacji 
przedsięwzięć w zakreślonym obszarze działalności klastra. 

 

• przewidywany poziom pokrycia zapotrzebowania klastra energii na energię 
elektryczną, ciepło/chłód i paliwa przez wytwórców energii elektrycznej, 
ciepła sieciowego, biogazu lub biopaliw, będących członkami klastra energii 
wraz ze sposobem wyliczenia tej wartości.  

 

Kryterium jest spełnione jeśli co najmniej 50% zapotrzebowania 
na ciepło albo 30% zapotrzebowania na energię  elektryczną 
zaspokajane jest (statystycznie) przez wytwórców będących  
członkami klastra energii. 
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Konkurs Ministerstwa Energii 

Lista wyróżnionych klastrów zawierać będzie: 

1. Nazwy wyróżnionych klastrów, 

2. Nazwę/firmę/imię i nazwisko podmiotu 
zgłaszającego klaster energii, 

3. Obszar działania wyróżnionych klastrów energii, 

4. Adresy stron internetowych klastrów energii. 
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Klastry energii w działaniach ME  

• Niezależna ekspertyza dot. Koncepcji funkcjonowania klastrów energii 

Opracowania 

• 40 komentarzy do ekspertyzy  

Konsultacje społeczne 

• 60 inicjatyw klastrowych (3 z woj. lubuskiego) zgłoszonych przez formularz – 
stan na 30.07 

Baza klastrów energii  

• 20 dokumentów   

Strategie Klastrów Energii 

• 30 czerwca - Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania  
w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”.  

Konferencja 
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Konkurs Ministerstwa Energii 

Certyfikacja – daty   

• Publikacja regulaminu procesu Certyfikacji – do 30 lipca 2017 

• Zakończenie przyjmowania wniosków – 30 września 2017 
(przedłużono do 16.10.2017 r.) 

• Rozpoczęcie procedury oceny – 16 październik 2017  

• Certyfikacja klastrów – 30 listopada 2017 
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Dziękuję za uwagę  
 

 
www.nfosigw.gov.pl 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 
http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/ 

 

 


