
Klastry energii:  
problemy i wyzwania 
Podsumowanie badań kwestionariuszowych

Jacek Gądecki 
Wydział Humanistyczny AGH



Główne	wnioski

1. Motywacje	i	problemy	
2. Kwestie	technologiczne	
3. Kwestie	finansowe	
4. Kwestie	społeczne	
5. Kwestie	regulacyjne



Kto inicjował powołanie Klastra?

Inne

uczelnia wyższa / instytut badawczy

lokalny dystrybutor energii

jednostka samorządu terytorialnego, firma/przedsiębiorstwo komercyjne, lokalny dystrybutor energii cieplnej, przedsiębiorstwa komunalne.

jednostka samorządu terytorialnego

firma/przedsiębiorstwo komercyjne

0% 13% 25% 38% 50%



Główne motywacje
 Inne 

 rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego 
 rozwój rozproszonych źródeł 

 zwiększenie ilości źródeł oze w lokalnym miksie energetycznym 
 zmniejszenie energochłonności lokalnej gospodarki 
 chęć pobudzenia aktywności lokalnej społeczności 

 poprawa jakości zasilania 
 chęć uniezależnienia się od dystrybutorów energii elektrycznej 

 konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii mieszkańcom 
 atrakcyjność biznesowa przedsięwzięcia 

 chęć pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł centralnych/regionalnych 
 względy ekologiczne/lokalne zanieczyszczenie środowiska naturalnego 

 ustawa o odnawialnych źródłach energii 
0% 15% 30% 45% 60%



Korzyści dla lokalnej społeczności

 Inne

 zwiększenie społecznej odpowiedzialności za efektywne użytkowanie energii 

 lokalne zagospodarowanie surowców (np. biomasa, odpady, itp.) 

 rozwój lokalnej produkcji/usług w obszarze związanym z wytwarzaniem, dystrybucją i użytkowaniem energii, nowe miejsca pracy 

 pewność dostawy energii 

 poprawę czystości środowiska naturalnego 

 niższą cenę za użytkowanie energii 

0% 18% 35% 53% 70%



Główne przeszkody w funkcjonowaniu

 Inne

 brak finansowego wsparcia 

 brak kompetencji koniecznych do powołania i przyszłego funkcjonowania Klastra 

 brak zaplecza naukowego 

 brak współpracy lokalnej 

 niejasne korzyści 

 nieczytelne przepisy - dotyczące konkretnych sfer 

 nieczytelne przepisy - centralne 

0% 18% 35% 53% 70%



• kwestie technologiczne 
•  kwestie regulacyjne 
• kwestie finansowe 
• kwestie społeczne 



Czy Klaster inicjuje  
innowacyje technologiczne ?
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Zdecydowanie	nie raczej	nie trudno	powiedzieć raczej	tak zdecydowanie	tak



Wpływ interesariuszy na funkcjonowanie Klastra 

grup nieformalne

organizacje pozarządowe

lokalny dystrybutor energii

lokalny biznes

samorząd ponadgminny

samorząd gminny

mieszkańcy
0% 30% 60% 90% 120%

1 - bardzo mały wpływ 2 3 4 5 - bardzo duży wpływ



Motywacje mieszkańców  
w działania Klastra? 
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motywacje ekonomiczne (redukcja i kontrola kosztów) motywacje związane z jakością życia (optymalizacja, komfort użytkowania)

raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak



Ocena	procesu	budowy  
relacji	między	Klastrem	  
a	lokalnym	dystrybutorem	
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bardzo łatwy łatwy trudno powiedzieć trudny bardzo trudny



Ocena porozumienia z lokalnym  
dystrybutorem energii? 
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1 (bardzo niesatysfakcjonujący) 3 4 5 (bardzo satysfakcjonujący)



Czy widzą Państwo potrzebę zmiany 
regulacji prawnych określających 
warunki funkcjonowania rozwoju 
klastrów energii? 

Nie 22.45%
Tak 77.55%



Podsumowanie



Jakie elementy składają się  
na sukces klastra energii? 

aktywność mieszkańców

silne zaangażowanie lokalnego dystrybutora energii

silne zaangażowanie lokalnego biznesu

silne zaangażowanie jednostek samorządowych

pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego

istniejące już źródła energii

0% 25% 50% 75% 100%

nie ma znaczenia raczej nie ma znaczenia nie wiem ma znaczenie ma duże znaczenie


