
 

 

 

 

„Współpraca na rzecz zielonej, konkurencyjnej i zintegrowanej Europy” 

 

Zapraszamy do pilotażowego programu tworzenia „Społeczności Energetycznych” 

 

Społeczności energetyczne to różne formy oddolnego organizowania się wspólnot na rzecz rozwoju niezależnych sieci 
energetycznych. Takie sieci mają odpowiadać na potrzeby osób należących do danej społeczności, wykorzystując ich 
zaangażowanie. Pilotażowy program tworzenia „Społeczności Energetycznych”, to program współpracy, który pomoże Ci 
wystartować lub rozwinąć Twoją Społeczność Energetyczną. 
 
Tworzenie Społeczności Energetycznych jest dla Ciebie, jeśli: 

● wraz z osobami z twojego lokalnego środowiska odczuwacie problem wysokich cen energii, 

● chcecie wesprzeć niezbędną zmianę w stronę zielonych źródeł energii i walczyć z kryzysem klimatycznym, 

● chcecie uniezależnić się od korzystania z usług firm energetycznych i zabezpieczyć swój dostęp do energii, 

● bliskie są Wam wartości suwerenności, odpowiedzialności i dbania o środowisko, 

● chcecie rozwijać lokalną społeczność, m.in. poprzez tworzenie dobrych i zielonych miejsc pracy. 

 

W ramach pilotażowego programu tworzenia Społeczności Energetycznych oferujemy: 

• Cykl spotkań online, na których dowiecie się: 

○ czym są społeczności energetyczne,  

○ jakie są dostępne/planowane formy tworzenia takiej społeczności,  

○ jaki jest proces zakładania społeczności energetycznych,  

○ jak rozwijać społeczność energetyczną w oparciu o lokalne potencjały i zasoby, 

○ gdzie szukać wsparcia finansowego. 

● Wspólne spotkania społeczności  

● Wspólne przygotowanie Lokalnego Planu Energetycznego 

● Przygotowanie wzorów dokumentów założycielskich i rejestrowych dla spółdzielni energetycznej, 

● Przeprowadzenie przez proces zakładania i rejestracji spółdzielni energetycznej, 

● Sieciowanie, wymiany doświadczeń i kontaktów do ekspertów, 

● Wsparcie w pozyskaniu środków finansowych na dofinansowanie inwestycji w ramach spółdzielni energetycznej 

 

Czego potrzebujesz, żeby przystąpić do pilotażowego programu tworzenia Społeczności Energetycznych? 

● Społeczność (mieszkańcy, przedsiębiorcy, NGO, samorząd lokalny) 

● Lider i zespół z określonym celem w obszarze energetyki społecznej 

 

Organizatorem pilotażowego programu tworzenia Społeczności Energetycznych jest Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga 

Sudetów – Lokalna Grupa Działania, program realizowany jest w ramach projektu  „Wspólnoty pozytywnej energii, czyli 

energetyka obywatelska” – na Ziemi Kłodzkiej, realizowany  z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy  

finansowanego przez  Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. 

 

Uważamy, że przyszłość produkcji energii jest w rękach mieszkańców. Musimy więc zadziałać tak, by lokalne 

społeczności energetyczne mogły w pełni przyczyniać się do decentralizacji i demokratyzacji systemów energetycznych oraz 

wspierać zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny na poziomie lokalnym. Lokalna produkcja, dystrybucja i zużycie 

energii mają kluczowe znaczenie dla walki z ubóstwem energetycznym i rosnącymi cenami energii. 

 

 

 
 


