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Słupski Klaster
Bioenergetyczny –
wzorcowy przykład realizacji
Inwestycje realizowane w ramach Słupskiego Klastra Bioenergetycznego zwiększą
lokalny potencjał wytwórczy energii elektrycznej oraz ciepła zarówno w źródłach OZE,
jak i w jednostkach konwencjonalnych, a także kogeneracyjnych.
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stwa energetycznego i koncesję na

Słupski Klaster Bioenergetyczny
to jeden z trzech klastrów, które
przygotowały prezentacje podczas
konferencji „Klastry energii w Polsce
oraz możliwości ich finansowania
w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor
energetyka”, zorganizowanej przez
Ministerstwo Energii 30 czerwca w Warszawie. Prezes Andrzej
Wójtowicz przedstawił wówczas
ideę Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, podkreślając silne
zorientowanie klastra na lokalne
uwarunkowania i potrzeby, a jednocześnie na potencjał skalowania
i multiplikowalności doświadczeń
słupskiego klastra w kontekście
innych inicjatyw klastrowych.
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Z tego powodu obniżenie kosztów energii

Rekomendacja Izby Gospodarczej
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w nim partnera w procesie wypracowy-
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usług komunalnych.

elektrycznej oraz ciepła, posiadanie

przemysłowego oraz komunalnego,

Inwestycje prowadzone w ramach

w portfolio zarówno konwencjonalnych,

będące uczestnikami klastra. Umożli-

Słupskiego Klastra Bioenergetycznego

jak i odnawialnych źródeł wytwórczych

wi to realizację założeń wynikających

pozwolą na zwiększenie lokalnego

w połączeniu ze znaczącym potencja-

z ustawy o efektywności energetycz-

potencjału wytwórczego w zakresie

łem ich rozbudowy oraz silne bodź-

nej, szczególnie jednostkom sektora

energii elektrycznej oraz ciepła, zarów-

ce ekonomiczne uczestników klastra

publicznego oraz lokalnym, dużym

no w źródłach OZE, jak i w jednostkach

to silne atuty – dodaje Barbara Adamska.

przedsiębiorstwom.

konwencjonalnych oraz kogenera-

W jej ocenie zaletą klastra jest również

W ramach klastra planowany jest

cyjnych. Zagospodarowane zostanie

szeroki zakres działalności, obejmu-

również rozwój elektromobilności.

ciepło odpadowe z instalacji chłodni-

jący nie tylko generowanie energii

Pierwszy etap działań w tym zakre-

czych i kogeneracji. Powstaną warunki

elektrycznej i ciepła, elektromobil-

sie to zakup samochodów i rowerów

do funkcjonowania efektywnej sieci

ność, magazynowanie energii, DSR,

elektrycznych dla służb komunalnych

ciepłowniczej oraz możliwe będzie

ale także zwiększanie efektywności

oraz przez podmioty komercyjne bę-

spełnienie wymogów wynikających

energetycznej.

dące uczestnikami klastra, połączony

z ustawy o efektywności energetycz-

z budową infrastruktury ładowania.

nej, szczególnie w przypadku jednostek
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