3Formularz strategii rozwoju klastra
Dane ogólne
Nazwa klastra energii

1.
1.1

ARES Autonomiczny Rejon Energetyczny Sudety

1.2

Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina

Województwo Dolnośląskie
Powiat kłodzki
Gminy:






Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Gmina Miejska Kudowa-Zdrój
Miasto i Gmina Lądek-Zdrój
Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Gmina Szczytna

Charakterystyka regionu pod kątem przyrodniczym
Klaster ARES został powołany przez gminy powiatu Kłodzkiego. Miejscowości: Duszniki-Zdrój, Kudowa-

1

Zdrój, Lądek-Zdrój i Polanica-Zdrój mają status uzdrowisk. Zakłada się możliwość dołączenia do
Klastra dalszych gmin powiatu kłodzkiego, zatem charakterystyka walorów przyrodniczych została
przedstawiona dla całego powiatu:
Powiat kłodzki leży w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów.
Charakterystycznym występem, kształtem przypominającym czworokąt wcina się w obszar Republiki
Czeskiej. Ziemia Kłodzka, pokrywająca się obszarowo z powiatem kłodzkim jest wyodrębniona
fizjograficznie i funkcjonalnie z pozostałej części województwa dolnośląskiego, jako jego największy powiat
o powierzchni 1 642 km2, zamieszkiwany przez 180 tys. mieszkańców i obejmujący czternaście gmin.
Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową zajmuje Kotlina
Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy
Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami
Złotymi. Szczytami gór po południowej, zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z
Republiką Czeską o długości aż 190 km. Najwyższym szczytem Ziemi Kłodzkiej jest Śnieżnik Kłodzki (1425
m n.p.m.).
Teren powiatu kłodzkiego należy do jednych z ciekawszych i bardzo cennych pod względem
przyrodniczym miejsc w województwie dolnośląskim. Na terenie Kotliny Kłodzkiej występuje szereg
obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarów parków narodowych, dla których określone są zaostrzone
standardy jakości powietrza. Istnieje tu również szereg cennych, a nawet unikalnych pod względem
przyrodniczym lub krajobrazowym obszarów. Warto wymienić tu szczególnie następujące zespoły:
Park Narodowy Gór Stołowych – utworzony w 1990 roku; obejmuje centralny, przylegający do granicy
polsko-czeskiej obszar Gór Stołowych, które są jedynymi w Polsce górami o budowie płytowej. Znajduje
się tu duże nagromadzenie ciekawych form skalnych w postaci labiryntów, wież, grzybów m.in. Błędne
Skały, Szczeliniec Wielki czy Skalne Grzyby. W parku występuje wiele chronionych gatunków roślin,
szczególnie na terenie dawnego rezerwatu florystyczno-torfowiskowego „Wielkie Torfowisko Batorowskie”.
Park Krajobrazowy Gór Sowich – utworzony w 1991 roku w Górach Sowich; obejmuje 8140,67 ha na
terenie gmin: Głuszyca, Jedlina Zdrój, Walim, Nowa Ruda, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów i Stoszowice
w powiatach dzierżoniowskim, wałbrzyskim, ząbkowickim i kłodzkim. Powołany został w celu ochrony
przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich oraz stworzenia warunków do
wypoczynku i rekreacji.
Śnieżnicki Park Krajobrazowy - utworzony w 1981 roku w Górach Złotych, Górach Bialskich i Masywie
Śnieżnika; obejmuje 28800 ha na terenie gmin Złoty Stok, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie i
Stronie Śląskie w powiatach ząbkowickim i kłodzkim. Ochronie podlegają w nim walory przyrodnicze i
krajobrazowe wschodniej części Sudetów Kłodzkich, w tym Jaskinia Niedźwiedzia wraz z atrakcyjną szatą
naciekową. Na obszarze parku występuje wiele endemicznych lub rzadkich gatunków zwierząt.
Na terenie powiatu wyznaczono następujące rezerwaty przyrody:
 Wodospad Wilczki,
 Torfowisko pod Zieleńcem,
 Śnieżnik Kłodzki,
 Puszcza Śnieżnej Białki,
 Nowa Morawa,
 Jaskinia Niedźwiedzia.
Teren powiatu bogaty jest również w obszary Natura 2000:
a) SOO (Specjalne Obszary Ochrony)
 Góry Stołowe PLH020004
 Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039
 Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010
 Torfowisko pod Zieleńcem PLH020014
 Kościół w Konradowie PLH020008
 Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043
 Góry Orlickie PLH020060
 Góry Bardzkie PLH020062
 Czarne Urwisko koło Lutyni PLH020033
 Ostoja Nietoperzy Gór Sowich PLH020071
 Sztolnia w Młotach PLH020070
 Biała Lądecka PLH020035
 Pasmo Krowiarki PLH020019
 Dzika Orlica PLH020061
 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016
 Dolina Bystrzycy Łomnickiej PLH020083
 Góry Złote PLH020096
b) OSO (Obszary Specjalnej Ochrony)
 Góry Stołowe PLB020006
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Dane teleadresowe podmiotu reprezentującego klaster
Nazwa:
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Forma prawna organizacji
Jednostka samorządu terytorialnego
Imię i nazwisko osoby
wyznaczonej do kontaktów:
Piotr Lewandowski
Stanowisko osoby
wyznaczonej do kontaktów:
Burmistrz
Telefon/Fax:
535 015 044
Adres e-mail:
sekretarz@duszniki.pl
Imię i nazwisko osoby
wyznaczonej do kontaktów
Daniel Raczkiewicz
roboczych
Telefon/Fax osoby
wyznaczonej do kontaktów
502 186 666
roboczych:
Adres e-mail osoby
wyznaczonej do kontaktów
d.raczkiewicz@grupaien.pl
roboczych:
Liczba gmin wchodzących w skład klastra

1.3

1.4

Instrukcja: (Zgodnie z brzmieniem definicji w art. 1 ust.2) lit. g) obszar klastra energii nie powinien przekraczać
granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 814) lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.
446).
Klaster ARES tworzy 5 gmin powiatu kłodzkiego:






Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
Gmina Miejska Kudowa-Zdrój
Miasto i Gmina Lądek-Zdrój
Gmina Miejska Polanica-Zdrój
Miasto i Gmina Szczytna

Klaster ARES jest organizacja otwartą na nowych uczestników. Zakłada się możliwość dołączenia do klastra
pozostałych gmin powiatu kłodzkiego.
Chęć przystąpienia do klastra wyraziły ponadto:
1. Gmina Bystrzyca Kłodzka
2. Park Narodowy Gór Stołowych – zawarty list intencyjny
3. Dolnośląska Agencja Energii – przesłana deklaracja członkowska
1.5

Proszę wymienić podmioty, które utworzyły klaster. Proszę podać nazwę podmiotu, adres
siedziby, dane kontaktowe

Instrukcja: Proszę wymienić wszystkie podmioty, które utworzyły klaster (proszę podać nazwę podmiotu, adres
siedziby, dane kontaktowe)
(Zgodnie z ww. definicją ustawową w skład klastra energii mogą wchodzić: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki
naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia
zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw).
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój
1.5.1
Nazwa podmiotu 1
Adres siedziby
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Tel./fax.
tel. 74 869-76-78
Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
Wiesław Bator – sekretarz gminy
wyznaczonej do kontaktów
roboczych
Telefon, e-mail osoby
Tel. 74 869-76-78
wyznaczonej do kontaktów
sekretarz@duszniki.pl
Gmina Miejska Kudowa-Zdrój
1.5.2
Nazwa podmiotu 2
Adres siedziby
ul.Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
Tel./fax.
tel. (74) 866 19 26, 866 19 28, 862 17 00, fax. (74) 866 13 51 lub (74)
8621 718
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1.5.3

1.5.4.

1.5.5

1.6
1.6.1

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
wyznaczonej do kontaktów
roboczych
Telefon, e-mail osoby
wyznaczonej do kontaktów
Nazwa podmiotu 3
Adres siedziby
Tel./fax.
Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
wyznaczonej do kontaktów
roboczych
Telefon, e-mail osoby
wyznaczonej do kontaktów
Nazwa podmiotu 4
Adres siedziby
Tel./fax.
Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
wyznaczonej do kontaktów
roboczych
Telefon, e-mail osoby
wyznaczonej do kontaktów

Piotr Maziarz (burmistrz)

Tel. 885 871 885
Miasto i Gmina Lądek-Zdrój
57-540 Lądek-Zdrój, Rynek 31
centrala tel. 74 81 17 850, faks 74 81 47 418
Olimpia Iwańska - Kruszyńska

Tel. 513 926 770,
projektyue@ladek.pl
Gmina Miejska Polanica-Zdrój
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój
tel.(+48-74) 868-06-00 , fax.(+48-74) 868-10-46
Przemysław Leś – inspektor ds. Unijnych

tel. (74) 8680630
tel. do sekretariatu (74) 8680600
e-mail: p.les@polanica.pl
Miasto i Gmina Szczytna
Ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna
tel: 74 8683305, fax: 74 8683020

Nazwa podmiotu 5
Adres siedziby
Tel./fax.
Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby
Przemysław Radecki – referent ds. transportu drogowego
wyznaczonej do kontaktów
roboczych
Telefon, e-mail osoby
sprawy.administracyjne@szczytna.pl
wyznaczonej do kontaktów
74 868 33 05 wew. 21
Formalne utworzenie klastra
Data czynności prawnej skutkującej utworzeniem klastra

16.07.2018 r. Porozumienie cywilnoprawne (umowa klastra) zawarte pomiędzy 5 gminami powiatu kłodzkiego
1.6.2

Forma prawna umowy/porozumienia w zakresie utworzenia klastra

Umowa cywilnoprawna w sprawie utworzenia Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety”
1.7
1.7.1

1.7.2

Koordynator klastra energii
Nazwa podmiotu pełniącego
Gmina Miejska Duszniki-Zdrój reprezentowana przez burmistrza, pana
rolę koordynatora klastra
Piotra Lewandowskiego
Adres siedziby
Rynek 6, 57-340 Duszniki-Zdrój
Tel./fax.
tel. 74 869-76-78
Imię i nazwisko oraz
Daniel Raczkiewicz,
stanowisko osoby
Tel. 502 186 666
wyznaczonej do kontaktów
d.raczkiewicz@grupaien.pl
roboczych
Jakie zadania będą należały do koordynatora klastra? Proszę opisać (do 2500 znaków ze spacjami).

Rola i zadania koordynatora w klastrze ARES jest przewidziana na dwa zasadnicze etapy.
Pierwszy etap - organizacja klastra na płaszczyźnie formalnoprawnej i koncepcyjnej
Drugi etap – wdrożenie koncepcji i zarządzanie dojrzałym klastrem.
W celu realizacji celów określonych na pierwszy etap życia klastra został powołany koordynator Gmina DusznikiZdrój w osobie reprezentującej koordynatora Pana Burmistrza Duszniki-Zdrój Piotra Lewandowskiego. Do zadań
koordynatora na tym etapie będzie należała koordynacja działań organizacyjnych i koncepcyjnych w klastrze. Proces
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tworzenia klastra wymaga właściwego przygotowania klastra do działania w otaczających warunkach formalnoprawnych i rynkowych. Do zadań koordynatora będzie należała koordynacja działań w następujących obszarach:
- Opracowanie i prowadzenie dokumentacji klastra, a w szczególności:

Statutu klastra

Wzoru deklaracji członkowskiej

Kodeks u zasad CSR

Wykazu członków
- Przeprowadzenie kampanii medialno-informacyjnej, a w szczególności;

Spotkania informacyjne dla samorządowców, jednostek podległych, przedstawicieli lokalnych
przedsiębiorców oraz mieszkańców

Opracowanie i publikacja strony internetowej klastra, wzorcowej prezentacji oraz materiałów promocyjnych

Uruchomienie i prowadzenie kampanii w mediach społecznościowych np. Facebook, itp.
- Koordynacja działań związanych z opracowaniem, doskonaleniem i aktualizacją koncepcji klastra energii;
- Przyjmowanie nowych członków do klastra;
- Reprezentacja klastra;
- Prowadzenie dokumentacji klastra;
- Organizacja cyklicznych spotkań członków klastra;
- Koordynacja projektów inwestycyjnych na terenie klastra;

Prowadzenie wykazu spójnych lokalnie projektów inwestycyjnych

Koordynacja zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej

Koordynacja zadań związanych z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie

Koordynacja działań związanych z realizacją i rozliczeniem projektów
- Koordynacja działań w zakresie kreowania wspólnej polityki energetycznej regionu;
- Nawiązanie współpracy i koordynacja działań z OSD;
- Przygotowanie klastra do drugiego etapu życia klastra;
W celu realizacji powyższych zadań koordynator będzie współpracował z członkiem klastra Dolnośląską Agencją
Energii która posiada wysokie kompetencje w tym zakresie i będzie wspierać koordynatora w zakresie realizacji
projektów klastra.
W późniejszym etapie życia klastra koordynator nawiąże współpracę z profesjonalnym podmiotem który będzie
pełnił funkcje Operatora Handlowego oraz Operatora Handlowo-Technicznego. Rolą Operatora Handlowego będzie
zarządzanie równoważeniem wytwarzania i popytu na energie elektryczną. OH będzie również podmiotem
odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe i będzie bilansował ilości energii wytworzonej z ilościami energii
pobranej w PPE. Będzie się zajmował również rozliczaniem członków klastra.
W kolejnych etapach możliwe jest powołanie spółki celowej, która przejmie kompetencje i zakres działań
koordynatora klastra.
1.8
1.8.1

Proszę opisać zadania i funkcje pozostałych uczestników klastra energii
Rola podmiot opisanego w punkcie 1.5.1 (do 2500 znaków ze spacjami).
Gmina Duszniki-Zdrój - odbiorca i producent energii

Rolą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) Gminy Duszniki-Zdrój będzie zarówno odbiór jak i wytwarzanie
energii elektrycznej i cieplnej. W ramach JST funkcjonują powiązane ze sobą jednostki. Wśród nich można wymienić
takie obiekty jak Dusznicki Zakład Komunalny, Miejski Ośrodek Kultury i Sportu, Biblioteka Miejsca, Urząd Miasta
oraz jednostki oświatowo-wychowawcze. Wymienione obiekty stanowić będą odbiory energii elektrycznej.
Ponadto do zadań JST należeć będzie organizowanie spotkań, na których poruszana będzie kwestia dotycząca
zachować proefektywnościowych mających prowadzić do ograniczenia zużycia energii elektrycznej i energii cieplnej.
Dodatkowo organizowane będą akcje informacyjne dla osób mogących dołączyć do klastra.
Poniżej przedstawiono podmioty mające przynależeć do klastra oraz ich zużycie energii:

obiekty użyteczności publicznej:
o energia elektryczna: 314,8 MWh
o energia cieplna: 2 909,4 MWh

oświetlenie uliczne:
energia elektryczna: 344,1 MWh
Ponadto do zadań Gminy należeć będzie:
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1.8.2

Termomodernizacja budynków gminnych i pozyskiwanie środków na termomodernizację domów
mieszkalnych.
Działania związane z efektywnością energetyczną w zakresie energii elektrycznej, w szczególności
modernizacja oświetlenia ulicznego.
Prosumenckie, rozproszone instalacje PV (program parasolowy).
Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych pod instalacje OZE (naziemne instalacje PV, biogazownie).
Poszukiwanie inwestorów gotowych zainwestować w instalacje klastrowe (małe elektrownie wodne,
biogazownie, instalacje PV).
Rola podmiot opisanego w punkcie 1.5.2 (do 2500 znaków ze spacjami).
Gmina Kudowa-Zdrój - odbiorca i producent energii

Rolą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) Gminy Kudowa-Zdrój będzie zarówno odbiór jak i wytwarzanie
energii elektrycznej i cieplnej. W ramach JST funkcjonuje wiele powiązanych ze sobą jednostek. Największym
zużyciem energii charakteryzuje się Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji będący największym odbiorem
energii elektrycznej w sektorze obiektów użyteczności publicznej oraz Basen Wodny Świat zużywający największe
ilości energii cieplnej. Ponadto do dużych odbiorników energii można zaliczyć obiekty szkolne stanowiące odbiór
zarówno energii cieplnej jak i elektrycznej. Odbiornikiem energii elektrycznej zużywającej znaczne jej ilości w okresie
nocnym jest oświetlenie uliczne
Do zadań JST będzie należało propagowanie wśród członków klastra postaw proefektywnościowym zmierzających
do ograniczania zużycia energii elektrycznej i cieplnej. Ponadto prowadzone będą akcje edukacyjne dla członków
klastra oraz osób spoza klastra prezentujące i poddające pod dyskusję nowe projekty i działania realizowane w
ramach porozumienia.
Poniżej przedstawiono podmioty mające przynależeć do klastra oraz ich zużycie energii:

obiekty użyteczności publicznej:
o energia elektryczna: 1 470,0 MWh
o energia cieplna: 3 300,3 MWh

oświetlenie uliczne:
energia elektryczna: 878,2 MWh
Ponadto do zadań Gminy należeć będzie:
 Termomodernizacja budynków gminnych i pozyskiwanie środków na termomodernizację domów
mieszkalnych.
 Działania związane z efektywnością energetyczną w zakresie energii elektrycznej, w szczególności
modernizacja oświetlenia ulicznego.
 Prosumenckie, rozproszone instalacje PV (program parasolowy).
 Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych pod instalacje OZE (naziemne instalacje PV, biogazownie).
 Poszukiwanie inwestorów gotowych zainwestować w instalacje klastrowe (małe elektrownie wodne,
biogazownie, instalacje PV).
1.8.3

Rola podmiot opisanego w punkcie 1.5.3 (do 2500 znaków ze spacjami).
Gmina Lądek-Zdrój - odbiorca i producent energii

Rolą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) Gminy Lądek-Zdrój będzie zarówno odbiór jak i wytwarzanie energii
elektrycznej i cieplnej. W ramach JST funkcjonują powiązane ze sobą jednostki. Wśród nich można wymienić takie
obiekty jak Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój czy szkoły publiczne, które będą odbiorcą zarówno energii cieplnej
jak i elektrycznej. Wśród odbiorców energii elektrycznej będą również: Centrum Kultury i Rekreacji Lądek-Zdrój,
Urząd Pocztowy czy Nadleśnictwo.
Ponadto do zadań Jednostki Samorządu Terytorialnego należeć będzie rozpowszechnianie wiedzy na temat działań
zwiększających efektywność energetyczną zmierzające od redukcji zużycia zarówno energii elektrycznej jak i
cieplnej. Dodatkowo prowadzone będą akcje mające na celu zachęcenie mieszkańców terenu klastra do włączenia
się do uczestnictwa w porozumieniu.
Poniżej przedstawiono podmioty mające przynależeć do klastra oraz ich zużycie energii:

obiekty użyteczności publicznej:
o energia elektryczna: 521,0 MWh
o energia cieplna: 1 455,0 MWh

oświetlenie uliczne:
energia elektryczna: 749,9 MWh
Ponadto do zadań Gminy należeć będzie:
 Termomodernizacja budynków gminnych i pozyskiwanie środków na termomodernizację domów
mieszkalnych.
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1.8.4

Działania związane z efektywnością energetyczną w zakresie energii elektrycznej, w szczególności
modernizacja oświetlenia ulicznego.
Prosumenckie, rozproszone instalacje PV (program parasolowy).
Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych pod instalacje OZE (naziemne instalacje PV, biogazownie).
Poszukiwanie inwestorów gotowych zainwestować w instalacje klastrowe (małe elektrownie wodne,
biogazownie, instalacje PV).
Rola podmiot opisanego w punkcie 1.5.4 (do 2500 znaków ze spacjami).
Gmina Szczytna - odbiorca i producent energii

Rolą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) Gminy Szczytna będzie produkcja oraz odbiór energii elektrycznej
i cieplnej. Na terenie Gminy znajdują się obiekty użyteczności publicznej, wśród których można wymienić: Miejski
Ośrodek Kultury, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Urząd Miasta i Gminy czy Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy stanowiące odbiory energii elektrycznej. Ponadto energię tą będą pobierały jednostki oświatowowychowawcze na które składa się przedszkole oraz szkoła podstawowa.
Jednostka Samorządu Terytorialnego będzie również odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń dotyczących
efektywności energetycznej. Szkolenia te miałyby na celu promocję proefektywnościowych zachowań, które miałyby
prowadzić do oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.
Poniżej przedstawiono podmioty mające przynależeć do klastra oraz ich zużycie energii:

obiekty użyteczności publicznej:
o energia elektryczna: 164,0 MWh
o energia cieplna: 1 301,7 MWh

oświetlenie uliczne:
o energia elektryczna: 577,6 MWh
Ponadto do zadań Gminy należeć będzie:
 Termomodernizacja budynków gminnych i pozyskiwanie środków na termomodernizację domów
mieszkalnych.
 Działania związane z efektywnością energetyczną w zakresie energii elektrycznej, w szczególności
modernizacja oświetlenia ulicznego.
 Prosumenckie, rozproszone instalacje PV (program parasolowy).
 Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych pod instalacje OZE (naziemne instalacje PV, biogazownie).
 Poszukiwanie inwestorów gotowych zainwestować w instalacje klastrowe (małe elektrownie wodne,
biogazownie, instalacje PV).

1.8.5

Rola podmiot opisanego w punkcie 1.5.5 (do 2500 znaków ze spacjami).
Gmina Polanica-Zdrój - odbiorca i producent energii

Rola Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) Gminy Polanica-Zdrój polegać będzie na produkcji i odbiorze
energii elektrycznej i energii cieplnej. Wśród powiązanych ze sobą jednostek wchodzących w skład JST,
największym odbiorcom energii elektrycznej oraz energii cieplnej jest Specjalistyczne Centrum Medyczne. Ponadto
na terenie Gminy znajduje się osiem obiektów oświatowych, teatry zdrojowe, Urząd Miejski i Dom Wczasowy.
Obiekty te będą stanowić odbiory energii elektrycznej.
Do zadań Jednostki Samorządu Terytorialnego będzie należało organizowanie szkoleń dotyczących zachować
proefektywnościowych mogących wpływać na ograniczenia poboru energii elektrycznej oraz cieplnej.
Poniżej przedstawiono podmioty mające przynależeć do klastra oraz ich zużycie energii:

obiekty użyteczności publicznej:
o energia elektryczna: 2 483,1 MWh

oświetlenie uliczne:
o energia elektryczna: 936,8 MWh
Ponadto do zadań Gminy należeć będzie:
 Termomodernizacja budynków gminnych i pozyskiwanie środków na termomodernizację domów
mieszkalnych.
 Działania związane z efektywnością energetyczną w zakresie energii elektrycznej, w szczególności
modernizacja oświetlenia ulicznego.
 Prosumenckie, rozproszone instalacje PV (program parasolowy).
 Wyszukiwanie terenów inwestycyjnych pod instalacje OZE (naziemne instalacje PV, biogazownie).
 Poszukiwanie inwestorów gotowych zainwestować w instalacje klastrowe (małe elektrownie wodne,
biogazownie, instalacje PV).
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Obszar działania klastra energii
Proszę określić zakres funkcjonowania klastra energii

2
2.1

Zakres funkcjonowania klastra ARES
Kluczowym celem działania klastra jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie statusu
uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu. Celem długookresowym jest utworzenie
regionu zeroemisyjnego o możliwie jak największej niezależności energetycznej, w którym będzie
funkcjonowało lokalne bilansowanie (równoważenie) energii pomiędzy wytwórcami oraz odbiorcami.
1.

Eliminacja niskiej emisji.

Z uwagi na fakt, że obszarem funkcjonowania klastra są tereny atrakcyjne turystycznie i należy dołożyć
wszelkich starań aby zachować ich walory turystyczne i środowiskowe oraz z uwagi na fakt, że na
przeważającym obszarze funkcjonują strefy uzdrowiskowe, bardzo ważnym zakresem funkcjonowania klastra
ARES jest eliminacja niskiej emisji.
W perspektywie pierwszego zakresu działania (okres pierwszych 5 lat) przewiduje się następujące pakiety
zadań:

Zwiększanie efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii cieplnej (termomodernizacja).

Eliminacja indywidualnego ogrzewania:
o Budowa ciepłowni geotermalnych zasilanych z geotermii głębokiej.
Budowa/rozbudowa sieci
ciepłowniczej.
o Budowa mikrosieci ciepłowniczej pracującej na potrzeby kilku/kilkunastu budynków zasilanej z geotermii
płytkiej (gruntowe pompy ciepła).
o Instalacja powietrznych pomp ciepła.
o Na terenach wiejskich – instalacja pieców klasy 5 na biomasę oraz biomasowych jednostek
kogeneracyjnych (mikro i mała kogeneracja). Zagospodarowanie biomasy rolnej i leśnej pochodzenia
lokalnego.

Ograniczenie niskiej emisji pochodzącej z transportu:
o Elektryfikacja transportu zbiorowego
o Wypożyczalnie rowerów elektrycznych, skuterów elektrycznych, samochodów elektrycznych
o Promocja transportu szynowego i zbiorowego – wprowadzenie systemu zachęt i preferencji dla turystów,
którzy przyjechali pociągiem lub autobusem (zwłaszcza preferencyjne stawki wypożyczenia pojazdów
elektrycznych i bezpłatne przejazdy lokalną komunikacją zbiorową).
o Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych.
o Budowa punktów ładowania samochodów elektrycznych w obiektach hotelowych i pensjonatach (gmina
jako organizator dotacji – program parasolowy).

Poprawa efektywności energetycznej w zakresie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację
oświetlenia.
2.

Rozwój elektromobilności

Na ternie funkcjonowania klastra ARES zlokalizowanych jest wiele atrakcji turystycznych, do których można
zaliczyć min. Park Narodowy Gór Stołowych, ośrodek narciarski ZIELENIEC oraz uzdrowiska i zdroje. Bardzo
duże zainteresowanie ze strony turystów spowodowało w ostatnim czasie lawinowy wzrost ilości pojazdów z
silnikami spalinowymi, którymi praktycznie można wjechać wszędzie, nawet w okolice szczytu Szczelińca
Wielkiego. Tereny te, podobnie jak inne atrakcje turystyczne regionu, są rozjeżdżane przez pojazdy
spalinowe, które powodują wysokie zanieczyszczenie powietrza.
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W związku z powyższym, na terenie klastra planowany jest kompleksowy program rozwoju elektromobilności.
Planowane jest zamknięcie dróg dojazdowych do Parku Narodowego Gór Stołowych od strony 3 gmin dla
pojazdów spalinowych, budowa parkingów przesiadkowych P+R w okolicy drogi krajowej nr 8 oraz
uruchomienie transportu opartego o autobusy/mikrobusy elektryczne. Jedynie dla samochodów elektrycznych
wjazd na teren parku nie zostanie ograniczony. Wręcz przeciwnie. Planowana jest budowa infrastruktury do
ładowania pojazdów elektrycznych. Autobusy/mikrobusy elektryczne będą wykorzystywane w okresie letnim
do obsługi atrakcji parku, natomiast w okresie zimowym zostaną przeznaczone jako Skibusy do obsługi
ośrodka narciarskiego w Zieleńcu.
Koncepcja elektromobilności na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i otoczenia zostanie wpisana
do dokumentu pn. „Operat turystyczny Parku Narodowego Gór Stołowych i otoczenia”, który ma powstać w 2019
roku. Dokument ten, uwzględniający współpracę Parku w zakresie turystyki z gminami, na terenie których Park leży
(Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Duszniki Zdrój, Szczytna i Radków) będzie przedstawiać strategię rozwoju
turystycznego Parku w okresie co najmniej najbliższych 20 lat.
Park stawia przede wszystkim na komunikację zbiorową za pomocą autobusów o napędzie elektrycznym
w oparciu o istniejącą i tworzoną infrastrukturę turystyczną:
 droga pomiędzy Batorowem i Karłowem,
 kompleks hotelowy Centrum Szkoleniowo-Edukacyjnego Parku Narodowego Gór Stołowych w Karłowie
(dawny Hotel „Karłów”) u podnóża Szczelińca Wielkiego,
 parking na Polanie YMCA pod Błędnymi Skałami,
 parkingi górne na Błędnych Skałach,
 siedziba Dyrekcji Parku w Kudowie Zdrój.
W komunikacji tej planuje się wykorzystanie autobusów elektrycznych kursujących w okresie zimowym w gminie
Duszniki Zdrój jako ski-busy na Zieleniec (w Parku sezon turystyczny zaczyna się w kwietniu/maju, a kończy w
październiku/listopadzie).
Jednakże, aby komunikacja zbiorowa na terenie Parku była efektywna, konieczna jest budowa parkingów
buforowych dla samochodów osobowych poza Parkiem.
Drugim elementem koncepcji elektromobilności na terenie Parku i w otoczeniu jest budowa stacji ładowania
w oparciu o w/w infrastrukturę oraz carsharing elektrycznych samochodów osobowych.
Obecnie, wszystkie projekty związane z budową infrastruktury turystycznej, które Park realizuje lub będzie
realizować ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
uwzględniają możliwość jej dostosowania do potrzeb elektromobilności.
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W ramach programu carshearingu pojazdów elektrycznych – samochodów i rowerów na terenie gmin
zdrojowych oraz w okolicach atrakcji turystycznych – planowane jest utworzenie miejsc, gdzie będzie można
wypożyczyć pojazdy i odstawić je w ściśle określonych punktach . Natomiast infrastruktura do ładowania
pojazdów elektrycznych w regionie umożliwi poruszanie się takimi pojazdami bez ograniczeń.
W zakresie rozwoju elektromobilności planowane jest również uruchomienie trasy turystycznej pomiędzy
gminami w klastrze, obsługiwanej przez autobusy elektryczne.
Planowana jest budowa lokalnych źródeł odnawialnych źródeł energii służącej do zasilania floty e-mobility tak,
aby nie powstał ślad węglowy w energii elektrycznej.
Aktualnie w klastrze zostały wytypowane miejsca lokalizacji pierwszych pieciu stacji szybkiego ładowania i
prowadzone są rozmowy z PGE NOWA ENERGIA w sprawie utworzenia pilotażowego programu.
Jednym z takich miejsc na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych jest Polana YMCA przy drodze
wojewódzkiej 387, gdzie Park realizuje inwestycję, polegającą na przebudowie prowizorycznego miejsca
postoju dla samochodów osobowych w nowoczesny parking wyposażony w odpowiednią infrastrukturę
turystyczną.
3.

Rozwój wytwarzania energii i uruchomienie wirtualnej elektrowni

Na obszarze funkcjonowania klastra planuje się wdrożenie kompleksowego programu budowy lokalnych
rozproszonych źródeł generacji energii odnawialnej. Planowane jest zagospodarowanie wszystkich możliwych
dostępnych technologii oraz surowców energetycznych. Generacja ta w pierwszej kolejności przewidziana jest
do zasilenia pomp ciepła oraz pojazdów elektrycznych, a w następnej kolejności energia ta będzie przeznaczona
na potrzeby własne odbiorców. W tym celu planowane jest stworzenie wirtualnej elektrowni i zaangażowanie
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podmiotu pełniącego funkcje Operatora Handlowego OH oraz Podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
handlowe POB.
Do podstawowych zadań wirtualnej elektrowni będzie należało:

Bilansowanie i rozliczanie energii elektrycznej wytworzonej w klastrze z energia pobieraną
przez uczestników klastra.

Planowanie, prognozowanie i grafikowanie energii w klastrze.

Zarządzanie strona popytową i agregacja usługi DSR

Zarządzanie strona wytwarzania.

Koordynacja i zarządzanie magazynem energii i ładowaniem pojazdów elektrycznych

Handel z rynkiem zewnętrznym na osłonie klastra.
















Budowa rozproszonych źródeł energii (energia elektryczna z geotermii, PV, MEW, kogeneracja, biogaz)
Na podstawie analizy danych dotyczących parametrów i wydajności wykonywanych otworów geotermii
głębokiej zostanie podjęta decyzja odnośnie produkcji energii elektrycznej z geotermii.
Budowa dużych instalacji PV
Budowa MEW
Budowa jednostek kogeneracyjnych zasilanych gazem lub biomasą pochodzenia lokalnego (zasilanie
dużych pojedynczych obiektów, dużych gospodarstw rolnych itp.).
Budowa jednostek mokro kogeneracyjnych zasilanych biomasą (zwłaszcza na terenach wiejskich).
Budowa biogazowni (rolniczych, na oczyszczalniach)
W perspektywie drugiego etapu (okres kolejnych 3 do 5 lat):
Lokalne bilansowanie i „Wirtualna Elektrownia”
Budowa sieci inteligentnej (smart grid)
Budowa magazynów energii elektrycznej, w tym magazynów w technologii Power-to-Gas.
Budowa magazynów energii cieplnej
Wprowadzenie mechanizmów zarządzania stroną popytową DSM/DSR
Wprowadzenie mechanizmów wymiany energii pomiędzy samochodami elektrycznymi a siecią (Vehicleto-Grid, V2G)
Wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania produkcją i konsumpcję energii w Klastrze – tzw.
wirtualna elektrownia (Virtual-Power-Plant, VPP)
Fizyczne bilansowanie energii w ramach klastra
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Współpraca klastra z siecią zewnętrzną za pośrednictwem „Wirtualnej Elektrowni”,
Dalsza rozbudowa źródeł OZE
Budowa kolejnych instalacji fotowoltaicznych, ze szczególnym naciskiem na instalacje nie zaburzające
krajobrazu (na przykład fotowoltaiczne chodniki i drogi)
Budowa kolejnych elektrowni geotermalnych (o ile parametry wykonanych wcześniej otworów
geotermalnych potwierdzą, że produkcje energii elektrycznej na tych źródłach jest możliwa i ekonomicznie
zasadna).
Budowa stacji tankowania wodoru zasilanych z instalacji OZE (o ile technologia wodorowa w transporcie
znajdzie szersze zastosowanie)
W perspektywie trzeciego etapu (po osiągnięciu dojrzałości Klastra)





Utworzenie wydzielonego, autonomicznego regionu zeroemisyjnego
Przejęcie przez Klaster sieci dystrybucyjnych na swoim obszarze
Objęcie Klastrem wszystkich wytwórców i odbiorców na swoim obszarze (w zakresie niskiego i średniego
napięcia)
Świadczenie przez Klaster usług systemowych dla KSE

Należy podkreślić, że na żadnym etapie rozwoju Klastra nie przewiduje się odłączenia Klastra od KSE. Docelowy
charakter „wydzielonego regionu” oznacza jedynie minimalizację wymiany energii pomiędzy Klastrem a KSE i
maksymalizację autokonsumpcji i bilansowania lokalnego. Docelowo wymiana energii pomiędzy Klastrem i KSE
będzie miała charakter w pełni przewidywalny i zarządzana będzie z poziomu Wirtualnej Elektrowni.
Na terenie klastra planowana jest przede wszystkim budowa dużej ilości instalacji PV obiektowych, które będą
bezpośrednio zasilać obiekty w których jest zużywana energii. Nadwyżka będzie wprowadzana do sieci i
wykorzystana do bilansowania innych uczestników klastra, którzy nie będą posiadali instalacji PV. Ponadto
planowana jest budowa 5 dużych elektrowni PV po 1 MW, głównie na terenie Gminy Szczytna oraz Lądek Zdrój.
Planowana jest również budowa łącznie 5 instalacji zasilanych biomasą.

kW

Planowane
inwestycje po 5
latach
kW

Planowane
inwestycje po 10
latach
kW

PV

0,00

5 000,00

10 000,00

Źródła wiatrowe

0,00

0,00

0,00

Kogeneracja

0,00

2 000,00

5 000,00

Hydro

0,00

0,00

0,00

Suma

0,00

7 000,00

15 000,00

Źródło

4.

Moc zainstalowana
na terenie klastra

Rozwój Geotermii

Duży nacisk zostanie położony na rozwój ciepła geotermalnego. W zależności od uwarunkowań lokalnych
rozważana będzie budowa/rozbudowa sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródeł geotermii głębokiej lub budowa
mikrosieci ciepłowniczej pracującej na potrzeby kilku/kilkunastu budynków zasilanej z geotermii płytkiej
(gruntowe pompy ciepła). Jeżeli parametry wód geotermalnych na to pozwolą, przewidywane jest
wykorzystanie ciepła geotermalnego do produkcji energii elektrycznej.
W Gminie Lądek-Zdrój wyłoniono wykonawcę i rozpoczynają się prace związane z wierceniami.
W Gminie Duszniki-Zdrój wykonano projekt optymalnego wykorzystania szczawy termalnej dla odwiertu GT1. Dla pozostałych trzech odwiertów trwają prace projektowe nad zastosowaniem ich do wykorzystania w celu
zasilenia miasta Duszniki w energię cieplną.
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2.2

Cele klastra energii
Instrukcja: Proszę wskazać cele, jakie realizować będzie klaster na poziomie krajowym, regionalnym,
lokalnym i indywidualnym, w ramach wybranego obszaru działania,
Cele krajowe: (zgodny z celami POIiŚ)
Cele lokalne:
Cele indywidualne:
Możliwy jest wybór więcej niż jednego celu na każdym poziomie
Cele krajowe: zgodny z POIIŚ:

Kluczowym celem działania klastra jest ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby i utrzymanie
statusu uzdrowiska, co w znaczący sposób wpływa na wizerunek regionu. Celem długookresowym jest
utworzenie regionu zeroemisyjnego o pełnej niezależności energetycznej.
Szczegółowe cele klastra to:










Eliminacja niskiej emisji z indywidualnych palenisk
Ograniczenie niskiej emisji z transportu
Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu (zachowanie statusu uzdrowiska, czyste powietrze, elektryczny
transport)
Ograniczenie bezrobocia (lokalne miejsca pracy związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii)
Aktywizacja terenów wiejskich (dodatkowe źródło dochodów dla ludności wiejskiej związane z
wytwarzaniem energii)
Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych (odpady rolne, uprawy na nieużytkach, zagospodarowanie
odpadów poprodukcyjnych)
Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii dla mieszkańców i lokalnego biznesu
Zmniejszenie kosztów energii dla mieszkańców i lokalnego biznesu
Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Działania Klastra, służące do zrealizowania wyżej wymienionych celów opisane są w punkcie 2 Obszar Działania
Klastra Energii.
Cele klastra na poziome krajowym
Cele krajowe zgodne z POIiŚ
Opis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Źródło: „Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
wersja 1.17” https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/szczegolowy-opis-osi-priorytetowychprogramu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/
Główny cel programu: Wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku
oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.
Cel główny POIiŚ wynika z jednego z trzech priorytetów Strategii Europa 2020, jakim jest wzrost zrównoważony
rozumiany jako wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i
bardziej konkurencyjnej, w której cele środowiskowe są dopełnione działaniami na rzecz spójności gospodarczej,
społecznej i terytorialnej. Priorytet ten został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w
trzech podstawowych obszarach:






czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania
europejskiego rynku energii;
adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności
systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości
zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie;
konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na
światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne
korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych.

Oś priorytetowa I
Zmniejszenie emisyjności gospodarki
W ramach osi priorytetowej I. wsparcie uzyskają działania obejmujące m.in. zwiększenie efektywności
wykorzystania energii pierwotnej, poprawę efektywności energetycznej sektora publicznego i
mieszkaniowego (w tym zmniejszenie emisyjności) oraz obniżenie energochłonności przedsiębiorstw,
zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Wspierany będzie również rozwój systemu
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inteligentnych sieci energetycznych na niskich i średnich napięciach, co w znacznym stopniu ułatwi również
wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przyczyni się do rozwoju energetyki prosumenckiej.
Ponadto przewiduje się wsparcie dla obszarów (głównie miejskich) posiadających uprzednio przygotowane plany
gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w zakresie przebudowy i budowy nowych elementów sieci
ciepłowniczych oraz tzw. głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków
mieszkaniowych. Dodatkowo w celu zwiększenia efektywności przetwarzania energii pierwotnej będą wspierane
działania w obszarze rozwoju wysokosprawnej kogeneracji.
W obrębie osi priorytetowej I. zaplanowano wsparcie wybranych priorytetów inwestycyjnych celu tematycznego
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Koncentracja interwencji w
ramach jednej osi zapewni spójność w realizacji działań powiązanych ze sobą i silniej przyczyni się do osiągnięcia
sformułowanych celów związanych z podniesieniem efektywności energetycznej oraz rozwojem odnawialnych
źródeł energii.
Sprzyjające kompleksowej realizacji celów sformułowanych w I. osi priorytetowej będą działania wynikające z
przygotowanych przez samorządy planów gospodarki niskoemisyjnej, obejmujących takie zagadnienia jak:
planowanie i zaopatrzenie w energię oraz racjonalizację zużycia energii i promocja rozwiązań
zmniejszających zużycie energii, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, promowanie
„czystego” transportu miejskiego uwzględniającego rosnące potrzeby mobilności mieszkańców miast i
ich obszarów funkcjonalnych, poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano
przekroczenia standardów jakości powietrza i realizowane są programy ochrony powietrza.
Realizacji celów osi priorytetowej I. sprzyjać będą dodatkowo działania doradcze w zakresie efektywności
energetycznej i OZE oraz działania w zakresie popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych systemów
przesyłu i dystrybucji energii.
Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Podziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł
wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej
Podziałania 1.1.2 Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci
umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE
Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach
Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Podziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
Podziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym
Podziałania 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego,
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE
Działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich
poziomach napięcia
Podziałania 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze
pilotażowym i demonstracyjnym
Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu
Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w
oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Podziałania 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Podziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
W ramach osi połączono priorytety inwestycyjne z dwóch celów tematycznych 5. i 6., tj. Promowanie dostosowania
do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz Zachowanie i ochrona środowiska oraz
promowanie efektywnego gospodarowania zasobami. (…)
W szczególny sposób do realizacji założeń obu celów tematycznych predestynowane są projekty z zakresu
gospodarki wodnej. (…)
Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski
żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska
Realizowane i planowane działania Klastra są w pełni spójne z powyższymi celami.

Cele lokalne

Cele klastra na poziome regionalnym
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020
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Strategia jest najważniejszym dokumentem programowym okreslającym wizję rozwoju oraz cele i kierunki rozwoju
województwa dolnośląskiego.
INFRASTRUKTURA:


o
o
o

o

Cel 2. Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej
Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian
klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa
Priorytet 1.1.3. Rozwój energooszczędnych i niskoemisyjnych form transportu
Priorytet 1.1.11. Wprowadzenie energooszczędnych rozwiązań (transport, budownictwo) oraz wspieranie
gospodarki przyjaznej środowisku
Priorytet 1.1.12. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez budowę i rozbudowę systemów ciepłowniczych i
gazowniczych w obszarach o dużej gęstości zaludnienia oraz miejscowościach turystycznych i
uzdrowiskowych
Priorytet 1.1.13. Zwiększenie (z zachowaniem racjonalnych proporcji w stosunku do posiadanych
zasobów) udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii,
ze szczególnym uwzględnieniem
energetycznego wykorzystania rzek poprzez uruchomienie małych elektrowni wodnych

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne ze wskazanymi wyżej celami.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA
PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2021
Obszar strategiczny I - Zadania o charakterze systemowych:

2014-2017 Z

Priorytet - Budownictwo i gospodarka komunalna


Cel długoterminowy do roku 2021: Ograniczenia negatywnego oddziaływania

na środowisko

mieszkalnictwa i przemysłu
o

Cele krótkoterminowe do roku 2017:
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie niskiej emisji,
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców




Obszar strategiczny II - Poprawa jakości środowiska
Priorytet - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych,
punktowych i liniowych)


Cel długoterminowy do roku 2021: Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego
o

Cele krótkoterminowe do roku 2017:




Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza co najmniej na
poziomie określonym prawem lub poniżej tego poziomu,
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł
przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych tzw. niskiej emisji,
Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów
stężeń zanieczyszczeń,

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Priorytet – Wzrost wykorzystania
odnawialnych źródeł energii


Cel długoterminowy do roku 2021: Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
o Cele krótkoterminowe do roku 2017:

Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

Zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych

Obszar strategiczny V - Kształtowanie postaw ekologicznych

Priorytet

- Edukacja ekologiczna


Cel długoterminowy do roku 2021: Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup
społeczeństwa w odniesieniu do konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw
z zakresu edukacji ekologicznej
o Cele krótkoterminowe do roku 2017:
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Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego, zgodnie
z zasadą "myśl globalnie, działaj lokalnie",
Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej

Priorytet - Udział społeczeństwa w postępowaniu na rzecz ochrony środowiska i udostępnianie informacji o
środowisku


Cel długoterminowy do roku 2021: Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do
informacji z zakresu ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, ekologicznych oraz
ekonomicznych oraz zapewnienie udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska
o Cele krótkoterminowe do roku 2017:

Aktywny udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska,

Rozwój infrastruktury dostępu do informacji o środowisku

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne ze wskazanymi wyżej celami.
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 3 – Gospodarka niskoemisyjna
Celem Osi jest „Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz wzrost udziału energii wytworzonej ze źródeł
odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej”.







Działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
o Cel szczegółowy: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie
dolnośląskim
Działanie 3.2. Efektywność energetyczna w MŚP
o Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w MŚP
Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym
o Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej i
budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Działanie 3.4. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych
o Cel szczegółowy A.: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii
niskoemisyjnych.
o Cel szczegółowy B.: Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii
niskoemisyjnych.

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne ze wskazanymi wyżej celami.
Cele klastra na poziome lokalnym – zgodność z dokumentami strategicznymi dla gmin – członków Klastra
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA DUSZNIKI ZDRÓJ
Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z następującymi celami określonym w Strategii:
OBSZAR EKOLOGIA:


Cel strategiczny E: Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej ochronie wód, powietrza oraz
prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami.
o Cel pośredni E.2. – Wspieranie alternatywnych źródeł zasilania w energię Zadania:

Stworzenie systemu preferencji powodujących zmianę źródeł energii cieplnej na
ekologiczne,

Promocja wśród mieszkańców miasta nowych systemów ogrzewania oraz systemów
dociepleń budynków.

OBSZAR INFRASTRUKTURA:


Cel strategiczny F: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, lokalnych połączeń
komunikacyjnych i towarzyszących im działań zmierzających do poprawy komunikacji i bezpieczeństwa
na ciągach komunikacyjnych
o Cel pośredni F.1. – Konsekwentny, dalszy rozwój infrastruktury technicznej na terenie miasta
Zadania:

Modernizacja i budowa dróg lokalnych miejskich, mostów, parkingów, chodników oraz
ciągów spacerowych,

Wymiana i rozbudowa oświetlanie ulicznego.

Strategia Rozwoju Miasta Polanica-Zdrój
Cele strategiczne
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Intensywne działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego oraz utrzymania i wzmocnienia
funkcji uzdrowiskowej gminy poprzez wykorzystanie naturalnych walorów i ich ochronę oraz realizację
przez różne podmioty usług zdrowotnych.
o Cele szczegółowe:






Poprawa jakości dróg i infrastruktury
komunikacyjnych.
Modernizacja oświetlenia ulicznego.



Edukacja ekologiczna, zastosowanie proekologicznych technologii.









Przyspieszenie działań związanych z likwidacją lokalnych kotłowni, zastąpienie paliwa
stałego gazem lub innym czynnikiem ekologicznym
Poprawa stanu czystości cieków melioracji podstawowej i szczegółowej.
Rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej.
towarzyszącej,

modernizacja

ciągów


Stałe podnoszenie standardu obiektów leczniczo-sanatoryjnych.
Dalszy rozwój charakteru turystyczno – wypoczynkowo - rekreacyjnego gminy.
Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych oraz ich rewaloryzacja i rewitalizacja z
dostosowaniem przestrzeni osadniczej dla potrzeb niepełnosprawnych.
Promocja gospodarki lokalnej, przedsiębiorczości oraz rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.
Promowanie atrakcyjnego wizerunku uzdrowiska. Ścisła współpraca i współdziałanie ze Starostwem
Powiatowym, województwem, regionem i okolicznymi gminami.
Ściągnięcie Inwestorów zewnętrznych oraz rozwinięcie gospodarki innowacyjnej.

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z powyższymi celami określonym w Strategii.
Strategia Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój oraz Rozwoju Produktów Turystycznych
Działania
3.2. Program ograniczania niskiej emisji
Realizowane i planowane działania Klastra wpisują się w Strategię.
Plan Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój
„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kudowa-Zdrój” określają
strategiczne kierunki rozwoju w obszarze zaopatrzenia energetycznego w perspektywie do 2030 roku, przyjmując
następujące cele ogólne:

zapewnienie zrównoważonego rozwoju przy realizacji wizji Gminy jako centrum turystyki,
przedsiębiorczości i ekologii,

utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy,

poprawa efektywności wykorzystania energii finalnej,

ograniczenie szkodliwego oddziaływania pojazdów spalinowych poprzez poprawę infrastruktury
komunikacyjnej,

działania promocyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej.
Główne zadania zrealizowane dla osiągnięcia ww. celów:

działania termomodernizacyjne na obiektach będących własnością Gminy Kudowa-Zdrój:

prowadzenie ewidencji zużycia paliw i energii oraz wody w placówkach oświatowych Gminy,

modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana opraw, wdrożenie systemu sterowania oświetleniem,

modernizacja infrastruktury drogowej,

działania promocyjne i edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej.
Zadania planowane do realizacji oraz propozycje sprzyjające osiągnięciu ww. celów (zadania realizowane przez
Urząd Miasta, spółki miejskie, inwestycje prywatne):

zdobycie szczegółowej wiedzy o sytuacji energetycznej Gminy na potrzeby określenia zapotrzebowania na
energię, oceny postępu oraz skuteczności poszczególnych przedsięwzięć, a także na potrzeby
podejmowania decyzji o nowych działaniach – uruchomienie systemu monitoringu zużycia nośników energii
w budynkach komunalnych;

kontynuacja termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Miasto;

dalsze promowanie i wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii możliwych do zastosowania w
warunkach Gminy:
o promowanie stosowania instalacji solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej w
gospodarstwach indywidualnych z wykorzystaniem mechanizmu finansowego Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska,
o wymiana niskosprawnych i nieekologicznych źródeł ciepła zlokalizowanych na terenie Gminy –
program ograniczenia niskiej emisji;
o kontynuacja działań związanych z poprawą jakości dróg;
o sfinalizowanie modernizacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym;
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o

zwiększenie wiedzy oraz świadomości użytkowników energii w zakresie efektywności energetycznej w
różnych sektorach odbiorców np.: w transporcie indywidualnym oraz gospodarstwach domowych.

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z PZC dla gminy Kudowa-Zdrój
Strategia Rozwoju gminy Lądek-Zdrój
Cele operacyjne wskazane w dokumencie to m. in.:

Rozwój przedsiębiorczości

Rozwój rynku pracy

Rozwój funkcji uzdrowiskowych i turystyczno-rekreacyjnych

Rozwój infrastruktury technicznej
Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z wyżej wymienionymi celami
Strategia Rozwoju miasta i gminy Szczytna na lata 2014-2020
Cele operacyjne wskazane w dokumencie to m. in.:

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Wzrost poziomu jakości życia mieszkańców

Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy
Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z wyżej wymienionymi celami

Cele indywidualne:

Cele klastra na poziome indywidualnym
Cel klastra

Cel/skutek indywidualny

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza, wód,
gleby.
Eliminacja niskiej emisji.
Ograniczenie emisji z transportu.

Wzrost jakości życia.

Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu
(zachowanie statusu uzdrowiska, czyste powietrze,
elektryczny transport)

Wzrost zamożności (dochody z turystyki)

Ograniczenie bezrobocia (lokalne miejsca pracy
związane z wytwarzaniem i dystrybucją energii)

Zmniejszenie zagrożenia bezrobociem.
Poprawa sytuacji ekonomicznej.

Aktywizacja terenów wiejskich

Dodatkowe źródło dochodów dla ludności wiejskiej
związane z wytwarzaniem energii.
Poprawa sytuacji ekonomicznej.

Zwiększenie wykorzystania zasobów lokalnych

Zagospodarowanie odpadów produkcji rolnej,
odpadów przetwórstwa rolno – spożywczego,
uprawy roślin energetycznych na nieużytkach. W
efekcie: poprawa sytuacji ekonomicznej.

Wzrost bezpieczeństwa dostaw energii dla
mieszkańców i lokalnego biznesu

Poprawa jakości zasilania

Zmniejszenie kosztów energii dla mieszkańców i
lokalnego biznesu

Niższe rachunki za energię

Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu

Spadek bezrobocia

Działania klastra

Cel/skutek indywidualny

Likwidacja niskiej emisji (CO2, NOx, pyły,
benzopiren, związki siarki).

Poprawa jakości życia.

Rozwój lokalnych źródeł wytwórczych energii
elektrycznej (OZE i mała kogeneracja)

Obniżenie kosztów energii. Wzrost jakości
zasilania.
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Poprawa sytuacji ekonomicznej.
Zmniejszenie zagrożenia bezrobociem.
Wzrost efektywności energetycznej

Obniżenie kosztów energii.
Poprawa jakości życia.

Stworzenie sieci wypożyczalni pojazdów
elektrycznych (rowerów, skuterów i samochodów),
służących przede wszystkim turystom, którzy
przyjechali pociągiem lub innym transportem
zbiorowym.

Nowy obszar działalności gospodarczej

Budowa inteligentnej infrastruktury energetycznej
(smart grid, wirtualna elektrownia)

Spadek kosztów energii

Działania marketingowe i edukacyjne skierowane do
mieszkańców i przedsiębiorców na temat zasad
działania
w
ramach
Klastra,
OZE
i
samowystarczalności energetycznej oraz na temat
szkodliwości niskiej emisji.

Wzrost poziomu wiedzy i świadomości

3
3.1

Korzystanie z sieci dystrybucyjnych o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV
Liczba odbiorców energii, objęta klastrem.

Gmina Kudowa-Zdrój obejmuje swoim obszarem:

obiekty użyteczności publicznej zużywających łącznie 1 470,0 MWh energii elektrycznej i 3 300,3 MWh
energii cieplnej

3 983 gospodarstw domowych zużywających łącznie 7 262,0 MWh energii elektrycznej i 66 059,0 MWh
energii cieplnej

4 436 podmiotów gospodarczych zużywających łącznie 14 374,0 MWh energii elektrycznej i 34 299,7
MWh energii cieplnej

1 615 opraw oświetleniowych zużywających łącznie 878,2 MWh energii elektrycznej
Klastrem objęte zostaną:

wszystkie obiekty użyteczności publicznej

około 30% gospodarstw domowych znajdujących się na terenie klastra

około 30% podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie klastra

wszystkie punkty oświetleniowe
Gmina Lądek-Zdrój obejmuje swoim obszarem:

obiekty użyteczności publicznej zużywających łącznie 521,0 MWh energii elektrycznej i 1 455,0 MWh
energii cieplnej

3 449 gospodarstw domowych zużywających łącznie 7 450,0 MWh energii elektrycznej i 34 700,0 MWh
energii cieplnej

808 podmiotów gospodarczych zużywających łącznie 5 675,0 MWh energii elektrycznej i 7 465,0 MWh
energii cieplnej

1 324 punktów oświetleniowych zużywających łącznie 794,9 MWh energii elektrycznej
Klastrem objęte zostaną:

wszystkie obiekty użyteczności publicznej

około 30% gospodarstw domowych znajdujących się na terenie klastra

około 30% podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie klastra

wszystkie punkty oświetleniowe

Gmina Szczytna obejmuje swoim obszarem:

obiekty użyteczności publicznej zużywających łącznie 164,0 MWh energii elektrycznej i 1 301,7 MWh
energii cieplnej

1 231 gospodarstw domowych zużywających łącznie 1 681,1 MWh energii elektrycznej i 43 233,1 MWh
energii cieplnej

658 podmiotów gospodarczych zużywających łącznie 3 193,0 MWh energii elektrycznej i 24 653,3 MWh
energii cieplnej

961 opraw oświetleniowych zużywających łącznie 577,6 MWh energii elektrycznej
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Klastrem objęte zostaną:

wszystkie obiekty użyteczności publicznej

około 30% gospodarstw domowych znajdujących się na terenie klastra

około 30% podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie klastra

wszystkie punkty oświetleniowe

Gmina Polanica-Zdrój obejmuje swoim obszarem:

obiekty użyteczności publicznej zużywających łącznie 2 483,1 MWh energii elektrycznej

3 397 gospodarstw domowych zużywających łącznie 6 501,0 MWh energii elektrycznej

1 085 podmiotów gospodarczych (taryfa B, C, R) zużywających łącznie 12 655,9 MWh energii elektrycznej

1559 opraw oświetleniowych zużywających łącznie 936,8 MWh energii elektrycznej
Klastrem objęte zostaną:

wszystkie obiekty użyteczności publicznej

około 30% gospodarstw domowych znajdujących się na terenie klastra

około 30% podmiotów gospodarczych znajdujących się na terenie klastra

wszystkie punkty oświetleniowe

Gmina Duszniki-Zdrój obejmuje swoim obszarem:

obiekty użyteczności publicznej zużywających łącznie 314,8 MWh energii elektrycznej i 2 909,4 MWh
energii cieplnej

2 080 gospodarstw domowych zużywających łącznie 3 410,0 MWh energii elektrycznej i 22 315,5 MWh
energii cieplnej

634 podmiotów gospodarczych zużywających łącznie 7 294,8 MWh energii elektrycznej i 25 503,5 MWh
energii cieplnej

1 178 punktów oświetleniowych zużywających łącznie 344,1 MWh energii elektrycznej

3.2

Czy w ramach klastra energii konieczne będzie korzystanie z istniejących sieci dystrybucyjnych
o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV (Tak/Nie)

Tak, w klastrze planowana jest budowa jednostek wytwórczych generacji rozproszonej głównie w źródłach
odnawialnych. Jednostki te będą lokalizowane głównie w obiektach, które jednocześnie zużywają energię
elektryczną. Przewiduje się również budowę jednostek wytwórczych które będą produkowały energię na potrzeby
innych członków klastra. W związku z powyższym zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo energetyczne
z dnia z dnia 10 czerwca kwietnia 1997 roku wraz z późniejszymi zmianami - Dz.U. 1997 nr 54, oraz ustawie o
odnawialnych źródłach energii z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. - Dz.U.2015 poz. 478 wraz z późniejszymi zmianami,
dotyczącymi klastrów energii niezbędne będzie korzystanie z sieci OSD w celu dostawy energii wytworzonej do
odbiorców w klastrze. Na dzień dzisiejszy nie ma innej możliwości współpracy z operatorem w zakresie korzystania
z sieci niż określone w w/w aktach prawnych.
3.3

W jaki sposób uregulowana została kwestia korzystania z sieci dystrybucyjnych na rzecz klastra
energii? (Czy zawarto umowę z OSD?)

Klaster energii będzie korzystał z usług Operatora Handlowego i Podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie
energii który będzie posiadał zawartą Generalną Umowę Dystrybucji z Tauron Dystrybucja. Umowa GUD umożliwia
sprzedaż energii do odbiorców zlokalizowanych na terenie klastra oraz świadczenie usługi bilansowania. Klaster
będzie prowadził konsultacje z OSD w zakresie rozmieszczenia źródeł wytwórczych. Generacja rozproszona
występująca w dużej ilości może powodować zakłócenia pracy sieci dystrybucyjnej dlatego ważnym elementem
będzie współpraca z OSD w zakresie określenia możliwości współpracy ruchowej na styku źródła – sieć.

3.4

Czy w ramach klastra energii jest lub będzie wybudowana niezależna od OSD sieć
dystrybucyjna?
(Jeśli tak, proszę o informację, kto będzie dysponować wytworzoną infrastrukturą i na jakiej podstawie)

Klaster planuje wykorzystywać istniejącą sieć dystrybucyjną OSD. Jednak klaster nie wyklucza w przyszłości
budowy dystrybucyjnych sieci wydzielonych, o ile będzie to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

3.5

Czy w ramach klastra energii jest lub będzie wybudowana sieć ciepłownicza/chłodnicza?
(Jeśli tak, proszę o informację, kto będzie dysponować wytworzoną infrastrukturą i na jakiej podstawie)
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Głównym celem kastra jest redukcja niskiej emisji, a więc zamiana kotłów starej generacji zasilanych paliwami
odpadowymi na źródła ciepła wykorzystujące nowoczesne technologie niskoemisyjne. Jednym z projektów w
klastrze jest zastąpienie indywidualnych kotłów na mikrosystemy cieplne. W związku z tym w klastrze planowana
jest budowa sieci cieplnych w ujęciu mikro, czyli takich które z lokalnej jednostki pompy ciepła zasilają kilka
budynków wielorodzinnych.
Budowa większej sieci cieplnej planowana jest w przypadku budowy źródeł geotermalnych.

4
4.1

Poziom zaspokojenia potrzeb energetycznych członków klastra energii
Proszę podać w procentach obecny poziom pokrycia zapotrzebowania na energię członków klastra
(wszystkich odbiorców znajdujących się na terenie gmin objętych klastrem), przez wytwórców energii,
będących członkami klastra energii wraz ze sposobem wyliczenia tej wartości, zgodnie z bilansem
rocznym.
Źródło informacji: Bilans roczny (z uwzględnieniem profili produkcji i odbioru energii sporządzony w
arkuszu kalkulacyjnym)

Zgodnie z bilansem wartość jest równa 0%. Na terenie klastra nie ma zidentyfikowanych należących do członków
klastra jednostek wytwórczych energii elektrycznej.

4.2

Proszę podać w procentach przewidywany w bilansie rocznym poziom pokrycia zapotrzebowania
członków klastra energii (przez wszystkich odbiorców znajdujących się na terenie gmin objętych
klastrem) przez wytwórców energii, będących członkami klastra energii wraz ze sposobem
wyliczenia tej wartości
Produkcja OZE

BILANS ANALIZOWANE OBSZARU za 5 lat

Miesiąc

[kWh]

Miesiąc

Zapotrzebowanie

Produkcja

Różnica

Styczeń

1 355 561,14

Styczeń

9 456 946,07

1 355 561,14

-8 101 384,93

14%

Luty

1 288 727,06

Luty

8 536 321,28

1 288 727,06

-7 247 594,22

15%

Marzec

1 769 967,64

Marzec

8 610 209,42

1 769 967,64

-6 840 241,78

21%

Kwiecień

1 802 226,86

Kwiecień

7 308 759,03

1 802 226,86

-5 506 532,16

25%

Maj

2 088 057,67

Maj

7 309 505,84

2 088 057,67

-5 221 448,18

29%

Czerwiec

2 032 753,25

Czerwiec

6 950 860,37

2 032 753,25

-4 918 107,12

29%

Lipiec

1 998 472,95

Lipiec

7 532 272,19

1 998 472,95

-5 533 799,25

27%

Sierpień

2 019 085,49

Sierpień

7 471 060,20

2 019 085,49

-5 451 974,71

27%

Wrzesień

1 897 478,83

Wrzesień

7 259 685,17

1 897 478,83

-5 362 206,34

26%

Październik

1 621 454,56

Październik

7 768 149,29

1 621 454,56

-6 146 694,73

21%

Listopad

1 343 766,84

Listopad

8 005 657,25

1 343 766,84

-6 661 890,41

17%

Grudzień

1 356 273,39

Grudzień

8 612 469,82

1 356 273,39

-7 256 196,42

16%

Suma

20 573 825,69

Suma

94 821 895,93

20 573 825,69

-74 248 070,24

22%

Produkcja OZE

BILANS ANALIZOWANE OBSZARU za 5 lat

Godzina

[kWh]

Godzina

Zapotrzebowanie

Produkcja

Różnica

0:00-1:00

640 000,00

0:00-1:00

2 894 707,94

640 000,00

-2 254 707,94

22%

1:00-2:00

640 000,00

1:00-2:00

2 820 688,29

640 000,00

-2 180 688,29

23%

2:00-3:00

640 000,00

2:00-3:00

2 777 084,05

640 000,00

-2 137 084,05

23%

3:00-4:00

640 000,00

3:00-4:00

2 710 057,33

640 000,00

-2 070 057,33

24%

4:00-5:00

640 349,40

4:00-5:00

2 699 245,86

640 349,40

-2 058 896,46

24%

5:00-6:00

650 129,12

5:00-6:00

2 864 777,58

650 129,12

-2 214 648,46

23%

6:00-7:00

705 324,39

6:00-7:00

3 433 203,12

705 324,39

-2 727 878,73

21%

7:00-8:00

836 747,76

7:00-8:00

4 014 810,66

836 747,76

-3 178 062,90

21%

8:00-9:00

1 014 287,69

8:00-9:00

4 744 386,78

1 014 287,69

-3 730 099,09

21%

9:00-10:00

1 175 226,75

9:00-10:00

5 172 451,14

1 175 226,75

-3 997 224,39

23%
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10:00-11:00

1 273 857,21

10:00-11:00

5 352 914,85

1 273 857,21

-4 079 057,63

24%

11:00-12:00

1 312 849,68

11:00-12:00

5 371 104,94

1 312 849,68

-4 058 255,26

24%

12:00-13:00

1 300 976,48

12:00-13:00

5 333 624,72

1 300 976,48

-4 032 648,24

24%

13:00-14:00

1 254 327,38

13:00-14:00

5 179 932,91

1 254 327,38

-3 925 605,53

24%

14:00-15:00

1 161 410,09

14:00-15:00

4 982 011,25

1 161 410,09

-3 820 601,15

23%

15:00-16:00

1 050 084,22

15:00-16:00

4 716 946,92

1 050 084,22

-3 666 862,70

22%

16:00-17:00

921 983,01

16:00-17:00

4 581 015,18

921 983,01

-3 659 032,17

20%

17:00-18:00

801 168,48

17:00-18:00

4 367 281,93

801 168,48

-3 566 113,45

18%

18:00-19:00

700 707,05

18:00-19:00

4 101 368,87

700 707,05

-3 400 661,82

17%

19:00-20:00

653 551,01

19:00-20:00

3 792 312,70

653 551,01

-3 138 761,69

17%

20:00-21:00

640 845,93

20:00-21:00

3 400 293,11

640 845,93

-2 759 447,17

19%

21:00-22:00

640 000,00

21:00-22:00

3 215 041,21

640 000,00

-2 575 041,21

20%

22:00-23:00

640 000,00

22:00-23:00

3 253 439,95

640 000,00

-2 613 439,95

20%

23:00-24:00

640 000,00

23:00-24:00

3 043 194,63

640 000,00

-2 403 194,63

21%

Suma

20 573 825,69

Suma

94 821 895,93

20 573 825,69

-74 248 070,24

22%

Bilans analizowanego obszaru za 5 lat
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00
Zapotrzebowanie

2 000 000,00

Produkcja

0,00

Różnica

-2 000 000,00
-4 000 000,00
-6 000 000,00
-8 000 000,00
-10 000 000,00

Produkcja OZE

BILANS ANALIZOWANE OBSZARU za 10 lat

Miesiąc

[kWh]

Miesiąc

Zapotrzebowanie

Produkcja

Różnica

Styczeń

4 718 957,39

Styczeń

11 091 948,36

4 718 957,39

-6 372 990,97

43%

Luty

4 455 331,88

Luty

10 050 975,12

4 455 331,88

-5 595 643,24

44%

Marzec

5 983 217,98

Marzec

10 138 671,92

5 983 217,98

-4 155 453,94

59%

Kwiecień

6 037 913,47

Kwiecień

8 649 116,03

6 037 913,47

-2 611 202,56

70%

Maj

6 916 446,97

Maj

8 659 909,90

6 916 446,97

-1 743 462,93

80%

Czerwiec

6 729 492,64

Czerwiec

8 259 109,09

6 729 492,64

-1 529 616,45

81%

Lipiec

6 647 692,81

Lipiec

8 926 729,93

6 647 692,81

-2 279 037,12

74%

Sierpień

6 709 530,46

Sierpień

8 846 859,33

6 709 530,46

-2 137 328,87

76%

Wrzesień

6 323 669,35

Wrzesień

8 588 123,07

6 323 669,35

-2 264 453,72

74%

Październik

5 516 637,65

Październik

9 160 871,34

5 516 637,65

-3 644 233,69

60%

Listopad

4 662 533,41

Listopad

9 434 337,56

4 662 533,41

-4 771 804,15

49%
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Grudzień
Suma

4 700 053,05

Grudzień

69 401 477,06

Suma

Produkcja OZE

10 115 374,18

4 700 053,05

-5 415 321,12

46%

111 922 025,83

69 401
477,06

-42 520 548,77

62%

BILANS ANALIZOWANE OBSZARU za 10 lat

Godzina

[kWh]

Godzina

Zapotrzebowanie

Produkcja

Różnica

0:00-1:00

2 240 000,00

0:00-1:00

3 570 861,78

2 240 000,00

-1 330 861,78

63%

1:00-2:00

2 240 000,00

1:00-2:00

3 486 492,23

2 240 000,00

-1 246 492,23

64%

2:00-3:00

2 240 000,00

2:00-3:00

3 436 730,62

2 240 000,00

-1 196 730,62

65%

3:00-4:00

2 240 000,00

3:00-4:00

3 371 183,08

2 240 000,00

-1 131 183,08

66%

4:00-5:00

2 241 048,21

4:00-5:00

3 371 374,16

2 241 048,21

-1 130 325,95

66%

5:00-6:00

2 270 387,37

5:00-6:00

3 569 952,29

2 270 387,37

-1 299 564,93

64%

6:00-7:00

2 435 973,18

6:00-7:00

4 241 033,70

2 435 973,18

-1 805 060,52

57%

7:00-8:00

2 830 243,28

7:00-8:00

4 666 732,18

2 830 243,28

-1 836 488,90

61%

8:00-9:00

3 362 863,08

8:00-9:00

5 514 407,87

3 362 863,08

-2 151 544,79

61%

9:00-10:00

3 845 680,26

9:00-10:00

6 008 474,52

3 845 680,26

-2 162 794,26

64%

10:00-11:00

4 141 571,64

10:00-11:00

6 216 930,71

4 141 571,64

-2 075 359,07

67%

11:00-12:00

4 258 549,05

11:00-12:00

6 237 996,84

4 258 549,05

-1 979 447,79

68%

12:00-13:00

4 222 929,44

12:00-13:00

6 194 661,25

4 222 929,44

-1 971 731,81

68%

13:00-14:00

4 082 982,14

13:00-14:00

6 017 061,83

4 082 982,14

-1 934 079,69

68%

14:00-15:00

3 804 230,28

14:00-15:00

5 788 440,51

3 804 230,28

-1 984 210,23

66%

15:00-16:00

3 470 252,67

15:00-16:00

5 476 296,10

3 470 252,67

-2 006 043,43

63%

16:00-17:00

3 085 949,04

16:00-17:00

5 307 969,43

3 085 949,04

-2 222 020,40

58%

17:00-18:00

2 723 505,44

17:00-18:00

5 049 430,21

2 723 505,44

-2 325 924,78

54%

18:00-19:00

2 422 121,15

18:00-19:00

4 730 081,96

2 422 121,15

-2 307 960,81

51%

19:00-20:00

2 280 653,03

19:00-20:00

4 364 028,23

2 280 653,03

-2 083 375,20

52%

20:00-21:00

2 242 537,80

20:00-21:00

3 902 582,04

2 242 537,80

-1 660 044,25

57%

21:00-22:00

2 240 000,00

21:00-22:00

3 678 506,36

2 240 000,00

-1 438 506,36

61%

22:00-23:00

2 240 000,00

22:00-23:00

3 980 453,27

2 240 000,00

-1 740 453,27

56%

23:00-24:00

2 240 000,00

23:00-24:00

3 740 344,66

2 240 000,00

-1 500 344,66

60%

111 922 025,83

69 401
477,06

-42 520 548,77

62%

Suma

69 401 477,06

Suma

Bilans analizowanego obszaru za 10 lat
12 000 000,00
10 000 000,00
8 000 000,00
6 000 000,00
4 000 000,00

Zapotrzebowanie

2 000 000,00

Produkcja

0,00

Różnica

-2 000 000,00
-4 000 000,00
-6 000 000,00
-8 000 000,00
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4.3

Przewidywany wolumen sprzedaży energii elektrycznej przez uczestników klastra (MWh) w ujęciu
rocznym

69 401 477,06 kWh jest to przewidywana ilość wytwarzanej energii elektrycznej w klastrze w horyzoncie za 10 lat.
Trudno oszacować, ile z tej energii będzie podlegało sprzedaży, ponieważ założeniem jest raczej produkcja na
potrzeby własne obiektów, natomiast sprzedawana będzie jedynie nadwyżka energii. W aktualnej sytuacji rynkowej
nie ma uzasadnienia ekonomicznego produkcja energii i jej wprowadzanie do sieci, dlatego założeniem klastra jest
wytwarzanie na własne potrzeby.
5
5.1

Udział energii z OZE, z kogeneracji lub energii odpadowej w zużyciu energii przez członków
klastra energii wyrażony w %. – stan obecny oraz prognozy w perspektywie 10 lat)
Zestawienie tabelaryczne
stan obecny
za 5 lat
docelowo (proszę podać rok)

OZE
(en.
elektryczna oraz
ciepło)
Ciepło odpadowe
Kogeneracja (en.
elektryczna oraz
ciepło)
Suma

5.2

0%

22%

62%

0%

22%

62%

Proszę podać w procentach udział OZE, udział kogeneracji i udział energii odpadowej w bilansie
zużycia wskazanych nośników przez odbiorców znajdujących się na terenie gmin wchodzących
w skład klastra wraz ze sposobem wyliczenia każdego z przypadków.
Energia
elektryczna

Ciepło
(chłód)

systemowe

Ciepło
niesystemowe

Paliwa transportowe

OZE

8.000 MWh energii
wytworzonej z OZE
zostanie
przeznaczone
do
zasilenia
pojazdów
elektrycznych.

62%

ciepło odpadowe
kogeneracja

Zużycie energii elektrycznej w Klastrze po 10 latach w podziale na sektory Obszar Klastra
7,15%
28,20%

57,89%

1,89%
4,87%

Gospodarstwa domowe G

Oświetlenie uliczne

Obiekty Użyteczności Publicznej
Taryfa C

Przedsiębiorstwa
Taryfa B

Elektromobilność
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6

Czy określono potencjalnych dostawców surowców energetycznych i paliw (jeśli dotyczy)
Jeśli tak to jakich surowców do jakich celów.
W przypadku określenia potencjalnych dostawców proszę opisać, w jakiej formie zagwarantowano
współpracę pomiędzy dostawcami a odbiorcami (np. listy intencyjne, umowy)

Podstawowym paliwem występującym w regionie jest biomasa. Z uwagi na specyfikę regionu – głównie rejony
turystyczne zalesione istnieje realna możliwość zagospodarowania części lokalnie dostępnej biomasy drzewnej.
Biomasa rolnicza występuje w niewielkiej ilości. Biomasa pochodzi głównie z pielęgnacji terenów zielonych
(parkowych) oraz z lasów znajdujących się na terenie klastra.
7
7.1

Udokumentowana możliwość zbytu wyprodukowanej energii.
Czy uregulowano kwestię zbytu wyprodukowanej energii wewnątrz klastra energii? (jeśli tak, proszę
to opisać) Czy podpisano listy intencyjne/zawarto umowy sprzedaży?

Tak. Klaster współpracuje z firmą IEN Energy. Spółka zgłosiła swój akces do przystąpienia do klastra w formie
deklaracji członkowskiej. Spółka wniesie do klastra swój know-how w zakresie projektów związanych z obrotem
energią i tzw. okołoenergetycznych i jej rolą będzie budowa wirtualnej elektrowni w klastrze. Wirtualna elektrownia
została opisana w pkt. 2.1.3. Spółka będzie pełniła funkcje operatora handlowego OH w klastrze oraz funkcję
podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe POB wytwórców i odbiorców energii elektrycznej w klastrze.
Spółka posiada wysokie kompetencje oraz posiada niezbędne narzędzia. Do podstawowych zadań IEN Energy
będzie należało:









Udostępnienie know-how w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną w klastrze
pomiędzy wytwórcami a odbiorcami.
Udostępnianie profili i wsparcie w planowaniu inwestycji w zakresie wytwarzania energii
elektrycznej OZE.
Bilansowanie i rozliczanie energii elektrycznej wytworzonej w klastrze z energia pobieraną
przez uczestników klastra.
Planowanie, prognozowanie i grafikowanie energii w klastrze.
Zarządzanie strona popytową i agregacja usługi DSR
Zarządzanie strona wytwarzania.
Koordynacja i zarządzanie magazynem energii i ładowaniem pojazdów elektrycznych
Handel z rynkiem zewnętrznym na osłonie klastra.

Spółka posiada zawartą Generalna umowę dystrybucji energii z OSD Tauron Dystrybucja Nr 119/2014/TD z dnia
17.12.2014 r. w ramach której może prowadzić obrót energią na terenie klastra przy wykorzystaniu sieci lokalnego
OSD.
8

8.1

Projekty inwestycyjne w klastrze
Informacje dotyczące strategii rozwoju klastra odnoszą się do dojrzałości planowanych przedsięwzięć
w ramach klastra
Proszę wymienić, jakie inwestycje (projekty) są niezbędne do realizacji, aby klaster osiągnął pełną
funkcjonalność.
Klastrowy program kompleksowego zaopatrzenia w energię cieplną obejmujący
wymianę źródeł ciepła w budynkach indywidualnych i wielorodzinnych oraz
budowę lokalnych mikro sieci i sieci ciepłowniczych.
Klastrowy program kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego.

8.1.1

Inwestycja/projekt nr 1

8.1.2

Inwestycja/projekt nr 2

8.1.3

Inwestycja/projekt nr 3

8.1.4

Inwestycja/projekt nr 4

8.1.5

Inwestycja/projekt nr 5

8.1.6

Inwestycja/projekt nr 6

8.1.7

Inwestycja/projekt nr 7

8.1.8

Inwestycja/projekt nr 8

Klastrowy program budowy generacji rozproszonej odnawialnych źródeł energii
opartych o elektrownie fotowoltaiczne
Klastrowy program budowy generacji rozproszonej odnawialnych źródeł energii
opartych o elektrownie wodne
Klastrowy program kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej oraz komunalnych.
Kompleksowy program rozwoju lokalnej elektromobilności, zakupu
elektrycznych pojazdów użyteczności publicznej i budowy infrastruktury.
Klastrowy program transferu wiedzy w zakresie poprawy efektywności
energetycznej do lokalnej społeczności.
Budowa ciepłowni geotermalnej w Lądku-Zdrój

8.1.9

Inwestycja/projekt nr 9

Budowa elektrociepłowni biomasowej w układzie ORC
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8.1.1
0
8.1.1
1

Inwestycja/projekt nr 10

Wdrożenie systemu zarządzania energią w klastrze, przygotowanie systemu
monitoringu, wdrożenie normy ISO 50001

Inwestycja/projekt nr 11

Poszukiwanie i wykorzystanie wód termalnych w Dusznikach-Zdrój, PolanicyZdroju oraz Lądku-Zdrój.

8.1.1

Przewidywany okres
realizacji projektu nr 1
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 1..
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

8.1.2

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 2
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 2…
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

Stopień przygotowania
inwestycji

Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,

data rozpoczęcia kwartał/rok
III/2019
III/2021 – dla sieci Lądek-Zdrój
45 000 000 zł po 9 000 000 zł na gminę
20 000 000 zł dla gminy Lądek-Zdrój

data zakończenia kwartał/rok
III/2021
III/2024 – dla sieci Lądek-Zdrój

Programem objęte są wszystkie gminy należące do klastra.
Inwestycja polega na uruchomieniu kompleksowego programu walki z likwidacją
niskiej emisji, która jest realnym problemem na terenie klastra oraz głównym
celem powstania klastra. Z uwagi na skomplikowaną i rozproszoną strukturę
odbiorców ciepła oraz ich techniczne uwarunkowania w ramach programu dla
gmin planowane jest działanie w wielu obszarach. Jednym z obszarów jest
wymiana kotłów tradycyjnych na kotły V generacji w obiektach, w których nie
można zastosować innych technologii. Kolejnym obszarem jest wymiana kotłów
na indywidualne pompy ciepła. Planowane jest zastosowanie pomp ciepła jako
źródła ciepła w lokalnych mikro sieciach energetycznych. W praktyce lokalna
pompa ciepła o mocy dobranej dla danego mikrosystemu zasila lokalną mikro
siecią jeden lub kilka sąsiadujących obiektów wielorodzinnych (szczególnie
komunalnych), jakich jest wiele na terenie klastra. Mikro sieci ciepłownicze będą
zarządzane przez koordynatora klastra, pełniącego funkcję wirtualnego zakładu
ciepłowniczego. Właścicielem żródła i instalacji jest koordynator klastra, który
rozlicza się z odbiorcami w formie zryczałtowanej lub za jednostkę cieplną na
podstawie odczytów z układów pomiarowych. W przypadku Gminy Lądek-Zdrój
planowana jest budowa lokalnej sieci ciepłowniczej na terenie miasta,
zasilającej energią geotermalną obiekty mieszkalne oraz usługowo-hotelarskie.
Projekt wpisuje się w termomodernizację, wymianę kotłów oraz budowę sieci
dystrybucji ciepła.
Celem projektu jest znaczne ograniczenie niskiej emisji.
Rozpoznanie
możliwości
technologicznych,
opracowanie
analiz
ekonomicznych.
POIIŚ 2014-2020
PPP – partnerstwo publiczno-prywatne
Inwestorzy, Tauron Ciepło, KGHM

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I/2019

IV/2021

10 000 000 zł po 2 000 000 zł na gminę
Programem objęte są wszystkie gminy należące do klastra.
Inwestycja polega na:
- częściowej wymianie źródeł światła z tradycyjnych sodowych lub rtęciowych
na energooszczędne w technologii LED
- częściowej wymianie obwodów oświetleniowych, rozdzielni, linii kablowych,
słupów i źródeł światła.
- modernizacji istniejącego oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła z
sodowego jednowłóknowego na sodowe dwuwłóknowe oraz montażu systemu
sterowania natężeniem światła.
Celem projektu jest poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej.
Częściowa inwentaryzacja oświetlenia.
Częściowo oświetlenie było modernizowane.
Rozpoznanie możliwości technologicznych.
Rozpoznanie możliwości prawnych.
Środki własne, kredyty, pożyczki NFOŚiGW, PPP
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8.1.3

kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 3
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 3…
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

8.1.4

Stopień przygotowania
inwestycji (proszę
opisać, na jakim etapie
przygotowania jest
inwestycja, jakie
dokumenty zostały
pozyskane))
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIiŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 4

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 4…
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,

data rozpoczęcia kwartał/rok
I/2019

data rozpoczęcia kwartał/rok
IV/2021

25 000 000 zł
Programem objęte są wszystkie gminy należące do klastra.
Inwestycja. Program będzie realizowany kompleksowo według metodologii
opartej na określeniu rzeczywistych potrzeb klastra w zakresie lokalizacji
elektrowni PV na potrzeby własne obiektów oraz elektrowni generujących
energię wprowadzaną do sieci OSD i zużywaną na potrzeby innych obiektów w
klastrze. Program będzie konsultowany z OSD w zakresie technicznych
możliwości przyłączenia dużej ilości jednostek generacji rozproszonej.
Instalacje dedykowane dla gospodarstw domowych będą realizowane w formule
Prosument. W obszarze budynków użyteczności publicznej oraz budynków
komunalnych instalacje będą lokalizowane w zależności od potrzeb, w pierwszej
kolejności będą pokrywały potrzeby własne obiektów. Duża część instalacji
zostanie zamontowana na potrzeby zasilania pomp ciepła wykorzystanych w
klastrowym programie kompleksowego zaopatrzenia w energię cieplną.
Dodatkowo planowana jest budowa dużych elektrowni fotowoltaicznych
wytwarzających energię, która zostanie wprowadzona do sieci operatora OSD i
zostanie dostarczona do zasilenie innych obiektów.
Łączna moc zainstalowana obiektów objętych programem wynosi 10MWp
Częściowo trwają prace w zakresie przygotowania projektów, częściowo zostały
wskazane lokalizacje np. placówki oświatowe i użyteczności publicznej, a
częściowo trwają prace koncepcyjne. Na terenie gminy Szczytna jest wstępnie
zaprojektowana elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2 MW. W stosunku do
niektórych lokalizacji elektrowni zostały zmienione plany zagospodarowania
przestrzennego.
RPO, POIiŚ, Kredyty, PPP

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

II/2019

IV/2023

10 000 000 zł
200 000 zł przygotowanie projektu
Region objęty działaniem klastra energii posiada bardzo duży zdefiniowany
potencjał energetyki wodnej ze względu na ukształtowanie terenu i
występowanie dużej ilości cieków wodnych. W okresie przed II Wojną Światową
na terenie klastra działało ok 60 małych elektrowni wodnych, po których
pozostała infrastruktura możliwa do częściowego wykorzystania. W ramach
klastra planowane jest uruchomienie programu zawierającego:
- inwentaryzację potencjału energii wodnej
- inwentaryzację infrastruktury
- opracowanie koncepcji rozwoju MEW
- opracowanie dokumentacji projektowej
- pozyskanie finansowania
- wdrożenie projektów
- kompleksowe zarządzanie wytworzoną energią elektryczną na potrzeby
klastra.
Etap koncepcyjny, częściowo inwentaryzowany.
RPO, POIiŚ
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8.1.5

kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 5
Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 5…
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

8.1.6

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 6

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 6
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

8.1.7

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 7

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 7
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze
Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I/2019
15 000 000 zł

IV/2021

Inwestycja polega na kompleksowej realizacji programu termomodernizacji
obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów komunalnych. Część obiektów
będzie objęta programem głębokiej termomodernizacji. Z uwagi na specyfikę
regionu większość obiektów jest objęta ochroną konserwatora i realizacja
głębokiej termomodernizacji jest trudna do wdrożenia. Takie obiekty będą objęte
programem optymalizacji strat ciepła, wymianą stolarki okienne, montażem mat
termoizolacyjnych itp.
Przygotowana dokumentacja do realizacji części zadań.
RPO, POIiŚ

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I/2020

II/2020

3 000 000 zł
Mając na uwadze perspektywę rozwoju elektro mobilności oraz obowiązki
wynikające z projektowanych aktów prawnych w tym zakresie, klaster zamierza
aktywnie uczestniczyć w programie rozwoju elektro mobilności. Na terenie
klastra planowane jest wykorzystanie pojazdów zasilanych energią elektryczną
do transportu publicznego. Na terenie klastra planowane jest uruchomienie linii
komunikacyjnej obsługiwanej przez pojazdy elektryczne. Klaster planuje
również dynamiczny rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych
zainstalowanych w miejscach ogólnodostępnych typu parkingi Park&Ride.
Planowana jest instalacja 2 stacji szybkiego ładowania w każdej gminie oraz
zakup 3 busów elektrycznych.
Faza koncepcyjna, zidentyfikowane miejsca, opracowanie kosztorysów.
RPO

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I/2019

IV/2019

200 000 zł
Projekt będzie polegał na kompleksowej edukacji i poprawie świadomości
społecznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej, optymalizacji
kosztów energii, utrzymaniu walorów środowiskowych regionu oraz działań
podejmowanych w klastrze.
Faza przygotowań do opracowania kompleksowego programu edukacyjnego.
NFOŚiGW
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8.1.8

POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 8

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 8
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

8.1.9

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 9

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 9
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

8.1.1
0

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 10

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 10
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze

Stopień przygotowania
inwestycji
Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

II/2020
20 000 000 zł

II/2023

W ramach projektu zostanie wybudowana ciepłownia geotermalna
wykorzystująca zasoby termalne odwiertu, który jest w fazie rozpoczęcia
projektu. Ciepłownia wpisuje się w spójną strategię klastra ARES, w innych
projektach jest planowana budowa sieci ciepłowniczej oraz instalacji PV do
zasilenia ciepłowni.
Faza przygotowań do pierwszych wierceń oraz wstępnej koncepcji ciepłowni
(wyliczone wstępne parametry techniczne, wyliczona moc)
POIiŚ 2014-2020

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

IV/2019

IV/2023

10 000 000 zł
Region charakteryzuje się dość dużym dostępem do paliwa w postaci biomasy.
Elektrownia może wykorzystywać potencjał biomasy zebranej w całym regionie
jako odpad po pielęgnacji drzewostanu i terenów zielonych. Na terenie gminy
Szczytna funkcjonują trzy tartaki z których można zagospodarować odpady
lokalnie.
Faza opracowania koncepcji.

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I/2020

IV/2020

500 000 zł
Koordynator klastra energii w drugim cyklu klastra, będzie pełnił funkcję centrum
usług wspólnych dla wszystkich gmin w klastrze oraz innych członków klastra.
Koordynator będzie realizował program monitoringu zużycia energii od prostej
formy raportów po bardzie zaawansowane formy oparte o dane z urządzeń
pomiarowych. W rozwiniętej fazie życia klastra planowane jest wdrożenie normy
zarządzania energią opartej o ISO 50001, co będzie również pomocnym
rozwiązaniem na tle ustawy o efektywności energetycznej.
Faza koncepcyjna
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8.1.1
1

PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Przewidywany okres
realizacji projektu nr 11

Szacunkowy koszt
całkowity w mln PLN
projektu nr 11
Krótki opis
przedsięwzięcia, w tym
opisanie roli pełnionej
w klastrze
Stopień przygotowania
inwestycji

data rozpoczęcia kwartał/rok

data rozpoczęcia kwartał/rok

I/2019

IV/2023

90 000 000 zł
Projekt polega na rozwinięciu i dokończeniu prac badawczych złóż wody
termalnej, określeniu charakterystyki tych złóż oraz uzbrojeniu w armaturę
eksploatacyjną.
Część prac przygotowawczych jest zrealizowana, część prac jest w trakcie
realizacji ze środków własnych gminy Duszniki i Lądek.
W Gminie Lądek przeprowadzono postępowanie i wyłoniono wykonawcę
wierceń

Zidentyfikowane przez
Wnioskodawcę źródła
finansowania (np. RPO,
POIIŚ, środki własne,
PROW, PW, POIR,
kredyty, NFOŚiGW,
inne..)
Opis posiadanej infrastruktury w klastrze

9

Instrukcja: Proszę opisać (instalacje związane z produkcją, dystrybucją, magazynowaniem, przesyłem
energii elektrycznej, ciepła (chłodu) i paliw w klastrze. W punkcie tym proszę również opisać dostępność
sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i ciepłowniczej (jeśli dotyczy), jej zagęszczenie oraz strukturę
wiekową.
Klaster nie posiada infrastruktury energetycznej.
10

Czy planowane jest magazynowanie energii w klastrze? .
(Jeśli tak, proszę opisać technologię magazynowania)

W pierwszym etapie budowy klastra (perspektywa 3 lat) nie przewiduje się budowy magazynów energii, za wyjątkiem
niewielkich magazynów ciepła w postaci zbiorników ciepłej wody (bufory ciepła).
W dalszej pespektywie planowana jest budowa magazynów energii elektrycznej, jednak decyzje w tej kwestii (w
szczególności wybór technologii) będą podejmowane w momencie, gdy taka inwestycja będzie uzasadniona
ekonomicznie. Zakładany jest systematyczny spadek kosztów magazynów energii.
11
Zgodność z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej
Czy dla obszaru realizacji klastra energii uchwalono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej? Jakie cele PGN zrealizuje
klaster?
Dla wszystkich gmin – członków Klastra uchwalone są Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Duszniki-Zdrój
Cel strategiczny
Długookresowym celem strategicznym jest: poprawa stanu powietrza atmosferycznego poprzez wsparcie
gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Duszniki-Zdrój
Cele szczegółowe





zmniejszenie zużycia energii finalnej na terenie gminy przez:
o sektor gminny (obejmujący budynki gminne) o 584,7 MWh do roku 2020,
o sektor mieszkalnictwa o 6 421,8 MWh do roku 2020,
o sektor przedsiębiorstwa i inne obiekty wykorzystywane na cele społeczne o 7 026 MWh do roku
2020,
o sektor transportu o 62 MWh do roku 2020,
zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań związanych z
oświetleniem ulic – o 7,7 MWh do roku 2020,
poprawa jakości dróg, wpływająca na zmniejszenie zużycia paliw, a poprzez to spadek emisji substancji
zanieczyszczających do środowiska,
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wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w produkcji energii o 7 683 MWh do roku 2020,
stosowanie OZE w nowobudowanych i remontowanych obiektach publicznych,
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,
pomoc w termomodernizacji obiektów budowlanych należących do mieszkańców,



pomoc w wymianie źródeł ogrzewania budynków z węglowego na inne, charakteryzujące się mniejszą
emisją gazów cieplarnianych,




promocja i wdrażanie idei budownictwa energooszczędnego,
edukacja mieszkańców w zakresie OZE i efektywnego gospodarowania energią,
przygotowanie
samorządu lokalnego do pełnienia wzorcowej roli w zakresie efektywności energetycznej.

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z celami określonym w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej gminy Duszniki-Zdrój. Wskazana jest aktualizacja PGN w zakresie założonych celów
liczbowych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polanica-Zdrój
Cel strategiczny: dalszy rozwój gospodarczy gminy, dbałość o środowisko naturalne oraz wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii.
Cele szczegółowe:

Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie gminy, a
także emisji pochodzącej z transportu, zużycia energii elektrycznej i paliw opałowych.

Zwiększenie energii pochodzącej z źródeł odnawialnych.

Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania energią.

Promocja wizji zrównoważonego transportu.

Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.
Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z następującymi celami określonym w Planie
Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Polanica-Zdrój.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kudowa-Zdrój
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Kudowa-Zdrój określono następujące cele szczegółowe:

ugruntowanie pozycji Gminy Kudowa-Zdrój w grupie polskich miast rozwijających koncepcję miast
zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych obszarów,

rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w Gminie,

optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie Gminy,

zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze zużyciem
energii na terenie Gminy,

realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospodarowania
energią,

zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające

emisję gazów cieplarnianych,
Realizowane i planowane działania Klastra są zgodne z powyżej wskazanymi celami.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Szczytna
Wskazane w PGN zamierzenia gminy:

optymalizować działania związane z produkcją i wykorzystaniem energii,

poprawić jakość powietrza, dzięki zmniejszeniu globalnej emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych
związanej z wykorzystaniem energii elektrycznej produkowanej w krajowym systemie
elektroenergetycznym,

obniżyć zapotrzebowanie na energię w poszczególnych sektorach odbiorców energii,

kreować wizerunek Miasta i Gminy Szczytna, jako zielonego samorządu, dbającego o jakość środowiska i
w sposób odpowiedzialny i racjonalny wykorzystującego energię,

promować i zakorzenić w lokalnej społeczności działania i nawyki wpływające na ograniczenie emisji CO2
i innych gazów cieplarnianych.
Wskazane w PGN szczegółowe cele:

redukcja emisji gazów cieplarnianych o 8,85% (wskaźnik redukcji emisji CO2 w stosunku do roku bazowego
– 5 092,28 Mg CO2);

redukcja zużycia energii finalnej o 3,64% (wskaźnik redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do roku
bazowego – 5 521,67 MWh);
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zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 0,13%.

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z celami określonym w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej gminy Szczytna. Wskazana jest aktualizacja PGN w zakresie założonych celów liczbowych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lądek-Zdrój
W PGN wskazano trzy zasadnicze cele:

redukcja emisji gazów cieplarnianych,

zwiększenie odsetka energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych,

podniesienie efektywności energetycznej.
Określono następujące zadania priorytetowe:








kontynuowanie termomodernizacji budynków (w tym budynków użyteczności publicznej),
zagwarantowanie ciągłości dostaw ciepła i energii elektrycznej na terenie gminy poprzez remonty i
modernizacje i bieżące utrzymanie w dobrym stanie technicznym urządzeń sieciowych,
wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (w szczególności instalacja kolektorów słonecznych i pomp
ciepła, wykorzystanie biomasy),
modernizację i wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego,
budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu rowerowego,
rozważne planowanie przestrzeni urbanistycznej,
podejmowanie działań promujących redukcję emisji CO2 oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Realizowane i planowane działania Klastra są spójne z celami określonym w Planie Gospodarki
Niskoemisyjnej gminy Lądek-Zdrój
12
Trwałość istnienia klastra
Proszę opisać, w jaki sposób zostanie zapewniona trwałość funkcjonowania klastra po realizacji planowanych
inwestycji, w perspektywie najbliższych 10 lat
Na podstawie analizy SWOT proszę o autoanalizę w zakresie trwałości funkcjonowania klastra.
Inwestycje realizowane i przewidziane do realizacji w klastrze są inwestycjami w infrastrukturę wytwórczą (źródła
energii) i przesyłową (sieci cieplne, inteligentne sieci elektroenergetyczne) o wysokiej trwałości technicznej, znacznie
wykraczającej poza założony 10 letni horyzont czasowy.
Od strony ekonomicznej inwestycje klastrowe projektowane są tak, aby na etapie eksploatacji nie wymagały
jakiegokolwiek wsparcia. Wsparcie (dofinansowanie) będzie potrzebne jedynie na etapie realizacji inwestycji,
eksploatacja natomiast będzie w pełni opierać się na zasadach rynkowych. Takie podejście minimalizuje ryzyko
uzależnienia istnienia danej instalacji od wsparcia zewnętrznego.
Samorządy tworzące klaster rozumieją, że poszczególne projekty klastrowe nie konkurują ze sobą, lecz przeciwnie,
każdy zrealizowany projekt wnosi pozytywną wartość do całego klastra.
Wzrost świadomości społecznej związanej z zanieczyszczeniem powietrza w wyniku niskiej emisji oraz nowo
wprowadzane akty prawne wymuszające konkretne działania samorządów w tej kwestii (dotyczące szczególnie
uzdrowisk) stanowią bardzo mocny bodziec do działania dla samorządów w gminach uzdrowiskowych.
Samorządowcy z klastra ARES bardzo dobrze rozumieją te zagadnienia i wykazują dużą determinację do
rozwiązania problemu. Wynikiem tego jest właśnie utworzenie klastra ARES. Pierwsze poważne rozmowy na temat
utworzenia klastra rozpoczęły się rok temu, w październiku 2016 roku. Zatem decyzja odnośnie utworzenia klastra
ARES jest decyzją głęboko przemyślaną, nie jest to pomysł ad-hoc.
Wszystkie wymienione powyżej przesłanki wskazują na to, że klaster ARES będzie instytucją o trwałości
wykraczającej znacznie poza 10 letni horyzont czasowy.

13

Analiza SWOT
Instrukcja do analizy SWOT została umieszczona na końcu dokumentu

Mocne strony

Uwarunkowanie geograficzne i przyrodnicze (np.
Natura 2000)

Słabe strony
Uwarunkowanie geograficzne i przyrodnicze (np. Natura
2000)
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Region uzdrowiskowy, podstawę gospodarki
regionu stanowi turystyka. Stąd presja ze strony
samorządów na poprawę jakości powietrza,
utrzymanie statusu uzdrowiska,
poprawę
wizerunku regionu.

Struktura społeczna i gospodarcza regionu (pod kątem
rozwoju klastra) – występowanie istotnych odbiorców
energii, którzy mogą stać się potencjalnym kluczowym
partnerem klastra.

Duży odsetek osób prowadzących działalność
gospodarczą (zwłaszcza w obszarze związanym
z
turystyką).
Duża
przedsiębiorczość
mieszkańców.

Duże
zainteresowanie
prywatnych
przedsiębiorców udziałem w klastrze ze (o ile
ekonomiczne rozwiązania klastrowe okażą się
korzystne)

Potencjalni istotni odbiorcy energii to hotele,
domy uzdrowiskowe, pensjonaty.
Dostępne paliwa i zasoby energii odnawialnej i
nieodnawialnej. Sposób lokalnego zagospodarowania
odpadów - możliwość energetycznego wykorzystania.

Użytki rolne zajmują 40% powierzchni. Użytki
leśne zajmują 30% powierzchni. Daje to duży
potencjał w zakresie pozyskania biomasy leśnej i
rolnej.

Na terenie Klastra istnieje duży potencjał dla
budowy MEW.

Na terenie klastra sieć gazowa jest dobrze
rozwinięta.

Region posiada duży potencjał w zakresie
geotermii

Region
posiada
korzystne
warunki
nasłonecznienia
Struktura zapotrzebowania na paliwa i energię. Profile
zużycia energii. Transport – czy funkcjonuje transport
zbiorowy, perspektywy rozwoju elektromobilności.

Duże
zużycie
węgla
w
indywidualnym
ogrzewnictwie. Jest to silna strona (samorząd
dostrzega konieczność zmiany tego stanu
rzeczy), jak i słaba strona (trzeba wymienić dużo
źródeł grzewczych, wysoki koszt).

Po zniszczeniach spowodowanych powodzią
odbudowana została linia kolejowa przez
Polanicę, Duszniki do Kudowy. Stworzenie
wypożyczalni elektrycznych samochodów będzie
zachętą dla turystów, aby przyjechali do
uzdrowisk pociągiem i na miejscu korzystali z
wypożyczonego samochodu elektrycznego.

Planowane jest uruchomienie międzygminnej
komunikacji zbiorowej opartej o autobusy
elektryczne.

Profile zużycia energii w Klastrze nie odbiegają
od profili standardowych. Nie występują
gwałtowne skoki poboru. Taka charakterystyka
zużycia ułatwi integrację źródeł wytwórczych.
Istniejące źródła i sieci energetyczne

Dobrze rozwinięta sieć gazowa
Liczba OSD, relacje z nimi. Dostępność sieci, gęstość,
struktura wiekowa.

Operator sieci dystrybucyjnej elektrycznej
(Tauron Dystrybucja) określa stan sieci na terenie
klastra jako „dobry”





Park Narodowy Gór Stołowych, parki krajobrazowe,
obszary Natura 2000 – wysokie wymagania
krajobrazowe praktycznie wykluczają możliwość
budowy elektrowni wiatrowych.
Wysokie wymagania odnośnie ochrony krajobrazu
mogą też potencjalnie ograniczać możliwość
budowy instalacji fotowoltaicznych

Dostępne paliwa i zasoby energii odnawialnej i
nieodnawialnej.

Klaster leży w strefie wietrzności określonej jako
„mało korzystna”.

Transport - czy funkcjonuje transport zbiorowy,
perspektywy rozwoju elektromobilności.

Niewiele osób korzysta z możliwości dojazdu do
uzdrowisk pociągiem.
Istniejące źródła energii oraz instalacje do wytwarzania
paliw i energii.

Na terenie Klastra nie ma dotychczas żadnych
źródeł wytwórczych
Niska emisja/ jakość powietrza – stan obecny i
perspektywa rozwiązania problemu

Niekorzystna struktura wiekowa budynków. Np. dla
Dusznik blisko 70% budynków zbudowano przed
rokiem 1944, dalsze 25% przed rokiem 1989.
Podobna struktura występuje w pozostałych
miejscowościach
w
Klastrze.
Budynki
te
charakteryzują się niskim standardem pod
względem efektywności energetycznej, często
spotykanym źródłem ciepła są piece kaflowe.
Również stan instalacji w tych budynkach jest na
ogół niezadowalający lub zły.
Konieczną
termomodernizację tych zasobów utrudnia fakt
wysokich wymagań konserwatorskich.
Ponadto do słabych stron należy dodać:





Niska świadomość mieszkańców w kwestii OZE i
samowystarczalności energetycznej
Niska świadomość mieszkańców w kwestii zagrożeń
powodowanych niską emisją
Niska świadomość mieszkańców w kwestii
antropogenicznych zmian klimatu
Odłączanie obiektów od istniejących sieci
ciepłowniczych (zastępowanie ciepła sieciowego
indywidualnymi kotłami gazowymi)
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Operator sieci gazowej (oddział PGNiG)
zapewnia,
że
istniejąca
sieć
posiada
wystarczające
rezerwy
pozwalające
na
przyłączenie kolejnych odbiorców.
Doświadczenie, zakres i jakość dotychczasowej
współpracy w zakresie energii

Klaster wspiera się wiedzą i doświadczeniem
spółki IEN S.A., współpracującej z Klastrem w
charakterze konsultanta.
Koordynator klastra – wiedza, doświadczenie, rola i
zadania w klastrze, jego doświadczenia

Duże doświadczenie w organizowaniu lokalnych
przedsięwzięć we współpracy z innymi gminami

Duża skuteczność w pozyskiwaniu środków
finansowych
Rola JST w klasterze energii – zadania, doświadczenie
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych

Lokalne samorządy są inicjatorami Klastra.

Samorządy tworzące Klaster wykazują się dużą
skutecznością
w
pozyskiwaniu
środków
finansowych.
Potencjał finansowy partnerów klastra energii do
realizacji planowanych inwestycji oraz utrzymania
tworzonej infrastruktury klastra.

Gminy tworzące Klaster posiadają stosowny
potencjał finansowy

Przedsięwzięcia w ramach Klastra planowane są
w taki sposób, by w trakcie eksploatacji były
opłacalne ekonomicznie. Działanie takie większa
bezpieczeństwo finansowe Kastra.
Potencjał do zbytu wytworzonej lokalnie energii w
ramach klastra.

Obecność w klastrze miast (Polanica-Zdrój,
Duszniki-Zdrój,
Kudowa-Zdrój,
Szczytna)
gwarantuje możliwość zbytu wytworzonej lokalnie
energii w ramach klastra.

Duże zużycie energii (w tym energii cieplnej do
CWU) przez liczne obiekty hotelowo –
rekreacyjne, sanatoryjne, uzdrowiskowe.
Niska emisja/ jakość powietrza – stan obecny i
perspektywa rozwiązania problemu

Zły stan powietrza (zwłaszcza w sezonie
zimowym) spowodowany głównie niską emisją z
palenisk węglowych. Jest to mocna strona, gdyż
stanowi ważny dla samorządu impuls do
działania.
Gminy – członkowie Klastra podejmują działania
związane z wykorzystaniem geotermii na cele
grzewcze.
Szanse










Sprzyjająca rozwojowi klastrów polityka rządu
Rosnące ceny energii konwencjonalnej
Rosnące ceny energii „z gniazdka” dla
użytkownika końcowego (wynikające z ceny
energii, dystrybucji i opłat stałych)
Polityka klimatyczna UE
Polityka energetyczna UE
Spadające ceny urządzeń OZE
Rosnąca dostępność urządzeń OZE
Rosnąca świadomość społeczna w kwestii
możliwości zasilania się ze źródeł lokalnych, w
tym odnawialnych

Zagrożenia








Niejasna polityka rządu w kwestii OZE
Nieznana ekonomika działania klastra
Nieznana skala korzyści z uczestnictwa w klastrze
Brak zaufania inwestorów branży OZE do działań
administracji państwowej.
Niechęć inwestorów prywatnych do inwestycji w
OZE (załamanie systemu zielonych certyfikatów,
niekorzystne zmiany przepisów podatkowych dla
istniejących inwestycji, ograniczenia dla energetyki
wiatrowej, wycofanie się z systemu FIT dla
prosumentów)
Niska świadomość społeczna w kwestii OZE i
samowystarczalności energetycznej
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Rosnąca presja społeczna
problemu niskiej emisji

na

likwidację
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Niska świadomość społeczna w kwestii zagrożeń
powodowanych niską emisją antropogenicznych
zmian klimatu
Przedłużające się prace nad nowelizacją ustawy
OZE i nieznany jej finalny kształt
Nieznane ryzyka wynikające z uczestnictwa w
klastrze
Brak
ogólnopolskich
działań
edukacyjnych
promujących OZE
Brak
ogólnopolskich
działań
edukacyjnych
promujących
ideę
samowystarczalności
energetycznej
Brak
ogólnopolskich
działań
edukacyjnych
dotyczących zagrożeń powodowanych niską emisją
Brak
ogólnopolskich
działań
edukacyjnych
dotyczących antropogenicznych zmian klimatu
Możliwa zmiana polityki lokalnej po wyborach
samorządowych
Możliwa zmiana polityki krajowej odnośnie klastrów
po wyborach parlamentarnych
Wysokie uzależnienie klastrów od monopolu OSD
Niechęć zawodowej energetyki do „oddania”
infrastruktury klastrom
Polityka gospodarki odpadami odbierająca gminom i
powiatom decyzyjność

Załączniki do strategii
Proszę wymienić załączniki do Startegii
(mapy, analiza SWOT, bilans, itp.) Przedkładanie dodatkowych załączników nie jest obowiązkowe, a
decyzję o potrzebie ich przedłożenia i zakresie dokumentów, jakie będą obejmować podejmuje sam
Wnioskodawca.
Załączniki:
1. Projekty realizowane w ramach klastra ARES
2. Bilans energetyczny
3. Cywilnoprawne Porozumienie o powołaniu klastra – Umowa Klastra ARES
4. Regulamin Klastra ARES
5. List intencyjny Park Narodowy Gór Stołowych
6. Deklaracja Członkowska IEN Energy oraz Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
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15. Harmonogram zadań

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

kwartał

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Zadanie 1
Zadanie 2:
Zadanie 3:
Zadanie 4:
Zadanie 5:
Zadanie 6:
Zadanie 7:
Zadanie 8:
Zadanie 9:
Zadanie 10:
Zadanie 11:
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