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1. Powołanie Klastra
2. Proces certyfikacji Klastra
3. Działalność Klastra
4. Przyszłość klastrów



POWOŁANIE KLASTRA



1. Inicjator powołania Klastra

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

firma/przedsiębiorstwo komercyjne

jednostka samorządu terytorialnego

jednostka samorządu terytorialnego,
firma/przedsiębiorstwo komercyjne, lokalny…

lokalny dystrybutor energii

uczelnia wyższa / instytut badawczy

InneInne

Uczelnia wyższa/instytut badawczy

Lokalny dystrybutor energii

Grupa inicjatywna mieszkańców

Jednostka samorządu terytorialnego

Firma/przedsiębiorstwo komercyjne 20

46

26



4. Powody powołania Klastra

38

46

60

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 ustawa o odnawialnych źródłach energii

 względy ekologiczne/lokalne zanieczyszczenie…

 chęć pozyskania wsparcia finansowego ze źródeł…

 atrakcyjność biznesowa przedsięwzięcia

 konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dostaw…

 chęć uniezależnienia się od dystrybutorów energii…

 poprawa jakości zasilania

 chęć pobudzenia aktywności lokalnej społeczności

 zmniejszenie energochłonności lokalnej gospodarki

 zwiększenie ilości źródeł oze w lokalnym miksie…

 rozwój rozproszonych źródeł

 rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego

 Inne



7. Jakie korzyści powinien przynieść Klaster lokalnej społeczności?

64

56

64

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 niższą cenę za użytkowanie energii

 poprawę czystości środowiska naturalnego

 pewność dostawy energii

 rozwój lokalnej produkcji/usług w obszarze…

 lokalne zagospodarowanie surowców (np.…

 zwiększenie społecznej odpowiedzialności…

 Inne



5. Przy przygotowywaniu koncepcji Klastra oraz strategii jego rozwoju:

20

36

84

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

 wykorzystano głównie wiedzę i doświadczenie
inicjatorów

 wykorzystano wiedzę i kompetencje - lokalnych
specjalistycznych firm

 wykorzystano wiedzę i kompetencje - uczelni
wyższych/instytutów badawczych

 wykorzystano wiedzę i kompetencje - firm
doradczych

 wykorzystano wiedzę i kompetencje - organizacji
pozarządowych

 Inne



6. Jakie czynniki w największym stopniu utrudniały powołanie Klastra:

52

50

68

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

 nieczytelne przepisy - centralne

 nieczytelne przepisy - dotyczące konkretnych sfer

 niejasne korzyści

 brak współpracy lokalnej

 brak zaplecza naukowego

 brak kompetencji koniecznych do powołania i przyszłego
funkcjonowania Klastra

 brak finansowego wsparcia

 Inne



PROCES CERTYFIKACJI KLASTRA



10. Czy Państwa Klaster przystąpił do certyfikacji? 

96

4

Nie

Tak



10. Dlaczego Państwa Klaster przystąpił do konkursu organizowanego przez 
Ministerstwo Energii na certyfikację? 

90

52

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Inne

 poddanie ocenie opracowanej strategii…

 uzyskanie certyfikatu może zwiększyć szanse…

 sformalizowanie współpracy z jednostkami…

 sformalizowanie współpracy partnerów Klastra…

 korzyści wizerunkowe dla partnerów Klastra 54



11. Jak oceniają Państwo proces certyfikacji?

0%

7%

7%

20%

11%

29%

17%

44%

24%

33%

31%

20%

30%

7%

20%

TRANSPARENTNY (JASNE REGUŁY)

TRUDNY (PROCES APLIKACJI)

WARTOŚCIOWY (PRZYNIÓSŁ WYMIERNE 
KORZYŚCI)

1 (zdecydowanie nie) 2 3 4 5 (zdecydowanie tak)



12. Jeżeli uzyskaliście Państwo certyfikat, jego skutkiem są:

48

30

34

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 Inne

 wyłącznie satysfakcja

 obietnica wsparcia finansowego ze źródła/źródeł…

 faktyczne wsparcie finansowe ze źródła/źródeł…

 wzrost zainteresowania Klastrem przez lokalny biznes

 wzrost zainteresowania Klastrem przez samorząd lokalny

 wzrost zainteresowania Klastrem przez lokalną…



DZIAŁALNOŚĆ KLASTRA



0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

firma komercyjna

firma wyłoniona przez jednostkę samorządową

firma/organizacja powołana specjalnie w tym
celu

jednostka samorządu terytorialnego

lokalny dystrybutor energii

Inne

2. Funkcję koordynatora Klastra pełni:

24

29

22



3. Źródłami rozproszonymi w ramach Klastra są lub będą:

48

92

68

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 pompy cieplne

 energia geotermalna

 energia biomasy/biogazu

 energia wody

 energia słońca

 energia wiatru



9. Jak oceniacie Państwo sytuację finansową powołanego Klastra energii?

42

30

14

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 2 3 4 5 KorzystnaTrudna



8. Jakie są źródła finansowania Klastra?

dotacja 3.45%

inne 79.31%

składki 17.24%



30. Czy Klaster pozyskał na swoją działalność statutową projekt w ramach: 

13%

6%

81%

funduszy z Regionalnych
Programów Operacyjnych

grantów przyznawanych
przez NCBiR

Inne

Jeśli Klaster nie pozyskał na swoją działalność statutową projektu - dlaczego tak 
się stało? 



13. Jaki poziom generacji 
lokalnej w relacji do lokalnej 

konsumpcji energii jest obecnie 
w ramach Klastra?

67%

11%

7%

4%

2% 9%

mniej niż 10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

więcej niż 50%

11%

17%

11%

15%

2%

43%

mniej niż 10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

więcej niż 50%

14.Jaki poziom generacji lokalnej w relacji do 
lokalnej konsumpcji energii jest celem Klastra?



20. Czy Klaster inicjuje innowacyjność technologiczną ?

30

39

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

1 2 3 4 5

Jakie nowe technologie w stosunku do wcześniej istniejących na danym 
obszarze zostały/będą wykorzystane w technicznej infrastrukturze Klastra?



28. Bilansowanie lokalne energii wytwarzanej w ramach Klastra w źródłach 
rozproszonych: 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

jest realizowane na podstawie danych
dostarczonych przez użytkowników źródeł

rozproszonych.

na podstawie danych już gromadzonych przez
system będący w posiadaniu partnerów klastra

nie jest realizowane

planowana jest budowa systemu
monitorowania i bilansowania pracy źródeł

energii

Inne

46

35



29. Bilansowanie lokalnej sumarycznej konsumpcji energii w ramach Klastra: 

55%36%

2%
7%

nie jest realizowane

planowana jest budowa systemu
monitorowania i bilansowania

jest realizowane na podstawie danych
dostarczonych przez lokalnego operatora
systemu elektroenergetycznego/cieplnego

Inne



SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA W KLASTRZE



22. Jakie motywacje w Państwa przypadku mają znaczenie dla 
zaangażowania mieszkańców w działania Klastra? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

motywacje ekonomiczne (redukcja i
kontrola kosztów)

motywacje ekologiczne (względy
ochrony środowiska)

motywacje związane z jakością życia
(optymalizacja, komfort użytkowania)

raczej nie trudno powiedzieć raczej tak zdecydowanie tak



21. Jak oceniają Państwo poziom zainteresowania Klastrem w konkretnych 
grupach? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

mieszkańców samorządu
gminnego

samorządu
ponadlokalnego

lokalnego biznesu lokalnego
dystrybutora energii

organizacji
pozarządowych

grup nieformalnych

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



16. Czy Klaster uruchomił „energetyczną” aktywność samych mieszkańców

zdecydowanie nie 18%

raczej nie 35%

trudno powiedzieć 33%

raczej tak 10%

zdecydowanie tak 4%

Jeżeli Klaster uruchomił "energetyczną" aktywność samych mieszkańców, 
proszę opisać jakie zmiany nastąpiły w społeczności lokalnej:



25. Czy w ramach Klastra 
prowadziliście Państwo 

działania edukacyjne dla jego 
członków/partnerów? 

42%

58%

Nie

Tak

26. Czy działania 
edukacyjne były 

zaplanowane na etapie 
przygotowania strategii 

Klastra? 

37%

63%

Nie

Tak



33. Jak oceniają Państwo wpływ interesariuszy na funkcjonowanie 
Klastra? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

mieszkańców

samorządu gminnego

samorządu ponadgminnego

lokalnego biznesu

lokalnego dystrybutora energii

organizacji pozarządowych

grup nieformalnych

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



WSPÓŁPRACA Z LOKALNYM DYSTRYBUTOREM



32. Jak oceniają Państwo proces budowania relacji pomiędzy Klastrem a 
lokalnym dystrybutorem (dystrybutorami) energii? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

bardzo łatwy łatwy trudno powiedzieć trudny bardzo trudny

54



31. Czy zawarto porozumienie z lokalnym dystrybutorem (dystrybutorami) 
energii? 

Jak oceniają Państwo zawarte porozumienie z lokalnym dystrybutorem 
(dystrybutorami) energii? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 (bardzo
niesatysfakcjonujący)

3 4 5 (bardzo
satysfakcjonujący)

Nie 59%

Tak 41%

54

22



15. Jak oceniają Państwo stopień zaawansowania realizacji własnej strategii 
rozwoju Klastra?

0-25% 86%

26-50% 8%

51-75% 4%

76-100% 2%



PERSPEKTYWY KLASTA



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

Nie 22.45%

Tak 77.55%



37. Jakie elementy składają się w Państwa opinii na sukces klastra 
energii? 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

istniejące już źródła energii

pozyskanie zewnętrznego wsparcia finansowego

silne zaangażowanie jednostek samorządowych

silne zaangażowanie lokalnego biznesu

silne zaangażowanie lokalnego dystrybutora energii

aktywność mieszkańców

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



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcj-
8zm0NSYT0_Biapzg_M7vUs6d58OIxARkxys9G-03n3FQ/viewform

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i
Rozwoju w ramach programu badań naukowych i prac rozwojowych

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się
rynków” GOSPOSTRATEG, umowa nr Gospostrateg1/385085/21/NCBR/19

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcj-8zm0NSYT0_Biapzg_M7vUs6d58OIxARkxys9G-03n3FQ/viewform

