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FUNKCJE KOORDYNATORA







Klaster energii oparty na współpracy z operatorem 
istniejącego systemu dystrybucji

Klaster energii oparty o własną infrastrukturę dystrybucyjną

Klaster energii wykorzystujący częściowo własną infrastrukturę 
dystrybucyjną, a częściowo działający w oparciu o umowę

o świadczenie usług dystrybucyjnych z podmiotem zewnętrznym
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Analityczne elementy 
strategii

• Harmonogram zadań

• Trwałość działań

• Bilans energetyczny

• Założenia działań















Do tej pory w Polsce powstało 
66 certyfikowanych klastrów 
energii

I Certyfikacja: 2017/2018
115 – 47 – 35 = 33
Pilotażowe Klastry Energii

II Certyfikacja: 2018
84 – 16 – 35 = 33
Pilotażowe Klastry Energii
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