
STOWARZYSZENIE 

KLASTER 3 X 20

Systematyzacja kompetencji



Nadrzędny cel Stowarzyszenia:

działania na rzecz zrównoważonego rozwoju 

w obszarze energetyki, a w szczególności 

transformacji energetyki w mono rynek 

energii elektrycznej w sektorach 

elektroenergetyki, elektryfikacji 

ciepłownictwa oraz elektryfikacji transportu



Misja Stowarzyszenia

Budowanie podstaw energetyki właściwej 

dla społeczeństwa wiedzy: wspieranie 

energetyki z poszanowaniem środowiska 

naturalnego i z wykorzystaniem 

infrastruktury Smart Grid



Zespół

W ramach współpracy Stowarzyszenia 

Klaster 3x20 z Centrum Energetyki 

Prosumenckiej, powstał zespół naukowców z 

Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. 

Jana Popczyka, który pracuje nad modelem 

transformacji krajowej energetyki. Wyniki 

prac tego zespołu można poznawać na 

comiesięcznych spotkaniach 

Konwersatoryjnych



Klastry energii

zmiany wymagają głębokich przekształceń, 

obejmujących powstawanie lokalnych 

systemów energetycznych zarządzanych 

przez klastry energii, działające w strukturach 

jednostek samorządu terytorialnego, przy 

udziale niezależnych inwestorów i 

prosumentów



Klastry energii

Opracowanie założeń i modeli ich 

funkcjonowania w zakresie technologii, 

regulacji prawnych i ekonomii, oraz 

opracowanie modelu mono rynku energii 

elektrycznej OZE, stwarzają okazję do 

powstawania nowych produktów 

technologicznych i finansowych.



Dalsza działalność Stowarzyszenia 

Klaster 3x20

pomoc w pozyskiwaniu finansowania projektów w 

dziedzinach obejmujących energetykę klastrową 

oraz mono rynek energii elektrycznej OZE, co 

przyczyni się do rozwoju działalności związanej z 

szeroko pojętą przebudową sektora energetyki, czy 

w szerszym kontekście, całej gospodarki krajowej, 

umożliwiając jednocześnie rozwój samego 

Stowarzyszenia i pozyskiwanie nowych Członków. 



Dalsza działalność Stowarzyszenia

Poszerzenie działalności: dopasowanie do 
oczekiwań Członków i wykonywaniu na ich 
rzecz prac zleconych, podjęcie działań 
mających na celu przygotowanie bazy 
kompetencji Członków Stowarzyszenia 
Klaster 3x20 z wykorzystaniem narzędzi do 
mapowania



Baza kompetencji

ułatwi określenie obszarów tematycznych, w 

których możliwa będzie realizacja projektów 

z dziedziny energetyki klastrowej i mono 

rynku energii elektrycznej wraz z pomocą 

Członkom w pozyskaniu finansowania dla 

realizacji tych projektów



Mapowanie kompetencji

Model potrójnej/poczwórnej helisy

Kompetencje: wiedza, umiejętności, 

doświadczenie

Luka kompetencyjna: potrzeby

giełda kompetencji 



Efekt mapowania

 Możliwość powołania interdyscyplinarnych konsorcjów, 

które mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków 

publicznych lub funkcjonować niezależnie od nich

 Baza kompetencji



Niezbędne informacje

 1.   Profil i obszar działalności.

 2.   Określenie pozytywów dotychczasowej współpracy ze 

Stowarzyszeniem.

 3.   Określenie niezaspokojonych dotąd potrzeb związanych ze 

współpracą ze Stowarzyszeniem.

 4.   Określenie potencjalnych produktów dla energetyki klastrowej i 

mono rynku energii elektrycznej, które Państwo mogą oferować.

 5.   Określenie Państwa oczekiwań w zakresie promocji usług i 

produktów w Stowarzyszeniu i przez Stowarzyszenie.


