
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zgorzelec, 11 maja 2020r. 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności 

i Efektywności Energetycznej w Zgorzelcu 

jako 

Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju 

Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności  

Energetycznej 

 

 

Członkowie Zgorzeleckiego Klastra 

Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

i Efektywności  Energetycznej 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE 

dla Członków Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

i Efektywności Energetycznej 

 

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca nabór wniosków o dofinansowanie projektów 

w ramach Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” –  Poddziałania 3.1.A  

– przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej służącej wytwarzaniu 

energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty realizowane przez certyfikowane klastry 

energii. Zgorzelecki Klaster Energii – jako podmiot posiadający Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii 

– jest uprawniony do złożenia w ramach ogłoszonego konkursu jednego wniosku o dofinansowanie 

projektu. Zakładane parametry projektu przygotowanego do złożenia w ramach konkursu: 

1. W ramach konkursu zostanie przygotowany i złożony jeden projekt w ramach Klastra,  

2. Projekt będzie miał charakter partnerski – realizowany w ramach umowy 

partnerskiej/konsorcjum przez członków Klastra. Liderem umowy partnerskiej zostanie 

podmiot wskazany przez Koordynatora Klastra.  

3. Projekt składany w konkursie posiada rekomendację Koordynatora Klastra – wymóg formalny 

Konkursu określony przez UMWD.  

4. Projekt obejmujący budowę źródeł OZE wykorzystujących:  

a. Energię wiatrową,  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

b. Energię słoneczną.  

Uzupełniająco możliwe jest uwzględnienie w kosztach inwestycji: 

• Infrastrukturę energetyczną służącą przyłączeniu instalacji OZE do sieci 

elektroenergetycznej,  

• inwestycje dotyczące magazynowania energii elektrycznej, 

• wdrożenie inteligentnych systemów zarządzania energią. 

Szczegółowe informacje dotyczące kosztów kwalifikowalnych w projekcie oraz możliwego udziału 

dofinansowania znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie Dolnośląskiej Instytucji 

Pośredniczącej: http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-

wnioskow/1463-3-1-a-przedsiewziecia-majace-na-celu-produkcje-energii-elektrycznej-i-lub-

cieplnej-wraz-z-podlaczeniem-tych-zrodel-do-sieci-dystrybucyjnej-przesylowej-polegajace-

na-budowie-oraz-modernizacji-w-tym-zakup-niezbednych-urzadzen-infrastruktury-sluzacej-

wytwarz.html.  

 

W związku z powyższym Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii 

i Efektywności Energetycznej zaprasza do składania wniosków o udział w projekcie przygotowywanym 

do realizacji w ramach Zgorzeleckiego Klastra Energii.  

Termin naboru wniosków: do 26.06.2020r.  

Sposób składania wniosków: wyłącznie w formie elektronicznej na adres email: biuro@zklaster.org.  

Formularz wniosku stanowi Załącznik nr 1.  

Kryteria oceny projektów stanowią Załącznik nr 2.  

Jednocześnie informujemy, że proces kompleksowego przygotowania i złożenia wniosku 

o dofinansowanie, a następnie rozliczenia projektu na etapie jego realizacji będzie realizowany przez 

Koordynatora Klastra. Uczestnicy projektu partnerskiego będą zobligowani do partycypacji w kosztach 

realizacji całego procesu, które zostaną określone po zakończeniu oceny złożonych wniosków, 

oszacowaniu zakresu projektu oraz ilości Podmiotów Partnerskich.  

Osoba do kontaktu w ramach Konkursu:  

Łukasz Trześniewski 

GSM: 792 733 783 

Email: ltrzesniewski@zklaster.org  
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