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Projekt jest wspierany przez Wolne 
Państwo Saksonia. 
 

PRZYKŁAD SUKCESU –  
SAKSOŃSKI KLASTER 
ENERGETYCZNY 



CZŁONKOWIE:  
Stan na 01.03.2018 

Liczba członków  
(Stan: 01.03.2018) 68 

MŚP 44 

duże przedsiębiorstwa 9 

instytucje badawcze / 
uniwersytety / 

centra technologiczne 
13 

instytucje gospodarcze i 
polityczne 2 



CO OFERUJEMY CZŁONKOM KLASTRA 
DZIĘKI CZEMU MOŻEMY COŚ WSPÓLNIE OSIĄGNĄĆ 

DBAMY DLA Was ... WIDOCZNOŚĆ 
- o PR i Marketing dla Waszych 

produktów i usług 
- wspólne stoiska na targach 
- o wsparcie sprzedaży 

- zabiegamy o wsparcie finansowe 
- wydarzenia i usługi dla transferu idei  
- warsztaty i konferencje 
- komunikacja dla akceptacji 

ZNAJDUJEMY DLA Was PARTNERÓW … WSPÓŁPRACA 
- grupy robocze i wspólne projekty 
- spotkania matchmakingowe i nawiązywanie  kontaktów 
- kreatywność zespołowa 
- forum członkowskie ENERGY EXPERT EXCHANGE 

BIERZEMY POD UWAGĘ WSZYSTKICH  ... DIALOG ENERGETYCZNY 
- moderowany proces dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami 
- monitor branżowy Saksonii 
- udział w projektowaniu regulacyjnych warunków ramowych 

MAMY ŚMIAŁOŚĆ ZMIENIANIA 
… 

INNOWACJA 



GRUPY ROBOCZE I KOMPETENCJE 

Grupy robocze Obszary kompetencji naszych członków 

MAGAZYNY ENERGII I 
USŁUGI SIECIOWE 

INTELIGENTNA 
MOBILNOŚĆ 

CIEPŁO I CHŁÓD 

ZASOBY I RECYKLING 

PRODUKCJA 
EFEKTYWNA 
ENERGETYCZNIE  

MOBILNOŚĆ RECYCLING POWER-TO-GAS 

TECHNOLOGIA DLA BUDYNKÓW I 
PRODUKCJI 

CIEPŁO I CHŁÓD PRODUKCJA ENERGII W 
SKOJARZENIU 

KSZTAŁCENIE I BADANIA OGNIWA PALIWOWE ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ 

DORADZTWO I USŁUGI MAGAZYNY ENERGII 

ROZWIĄZANIA 
ENERGETYCZNE DLA 
BUDYNKÓW I 
INTELIGENTNYCH 
MIAST 

DIGITALIZACJA / OBLICZENIA I 
MODELOWANIE 



POWSTANIE KLASTRA  

Założony w 2007 roku jako inicjatywa dotycząca ogniw paliwowych w 
Saksonii 
Finansowany przez Wolne Państwo Saksonia 
Organizacja corocznej konferencji 
Coroczne wspólne stoisko na targach w Hanowerze 
 
 
 
Problem: skoncentrowanie na jednym temacie utrudnia wzrost ilości 
członków 

5 



ZMIANA NAZWY I ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU 
ZAINTERESOWANIA 

2013: zmiana nazwy na Energy Saxony  
Rozszerzenie przedmiotu działalności – otwarcie na wszystkie 
istotne dla Saksonii tematy dotyczące technologii energetycznych 
2014: przyznanie przez Wolne Państwo Saksonia nowej dotacji na 
profesjonalizację zarządzania klastrem (500.000 € na lata 2014-
2017) 
Dalej organizowana jest doroczna konferencja, zmiana nazwy na 
ENERGY SAXONY SUMMIT 
W dalszym ciągu organizowane jest coroczne wspólne stoisko na 
targach w Hanowerze 
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LICZBA CZŁONKÓW 2014 - 2017 

Liczba członków 

początek projektu            koniec             koniec           koniec  
      1. roku wsparcia  2. roku wsparcia 3. roku wsparcia 
 
                  prognoza 
 



SYTUACJA W  2018 

Stabilizacja liczby członków na poziomie 70 
Składki członkowskie zapewniają 1/3 budżetu  
Pozostałe finansowanie pochodzi z projektów: 

1. WindNODE (rząd federalny) 
2. Sieć kompetencji (rząd Saksonii) 
3. Klaster innowacji (rząd Saksonii) 

 
 



 
PROJEKT: WindNODE  

 Udział Saksonii:  
13 uczestników projektu  

 Wsparcie:  
9 Mln. € dla uczestników z Saksonii 
36 Mln. € dla projektu WindNODE 

 Czas realizacji: 
4 lata od XII 2016 

• Wspólny projekt demonstracyjny sukcesu 
technologicznego i ekonomicznego 
transformacji energetycznej - Prawdziwe 
laboratorium dla kompletnego systemu 
energetycznego w obszarze 50Hertz 
(OSP) 
 

• Przedmiot szczególnej uwagi: inteligentne 
połączenia sieciowe i integracja OZE w 
sektorach energii elektrycznej, ciepła i 
mobilności 
 

• Część projektu demonstracyjnego  
"Inteligentna energia - europejska agenda 
na rzecz transformacji energetycznej" 
(SINTEG) - Konkurs BMWi 
 

• Udział 5 nowych krajów związkowych i 
Berlina - modelowy region północno-
wschodnich Niemiec 
 

• Saksonia jest reprezentowana w konsorcjum 
WindNODE, w Komitecie Sterującym, 
przez ENERGY SAXONY 
 

• Łącznie 60 uczestników projektu oraz 
wsparcie naukowo-badawcze 
renomowanych uniwersytetów 

 

WindNODE – okno wystawowe inteligentnej 
energetyki z północno-wschodnich Niemiec 

http://www.windnode.de/


. Aufgabe dieses Arbeitspakets ist es, 
aufzuzeigen, wie das Einsatzgebiet 

virtueller Kraftwerke erweitert und damit 
der Anteil erneuerbarer Energien im 

Markt ausgebaut werden kann. 

Czyste technologie energetyczne z Saksonii mają 
wielkie szanse rynkach zagranicznych. 

Cyfryzacja energetyki - połączenie sieci 
energetycznych i sieci danych 

Energy Saxony wspiera swoich członków we wchodzeniu na  
rynki międzynarodowe. 

Czechy i Polska 
• Kontakty obejmujące liczne dziedziny technologii, w 

szczególności technologie ogniw paliwowych i wodorowych,  
zasobów oraz recyklingu 

 
Chiny 
• Inwestują mocno w OZE i są też głównym dostawcą 

surowców 
• Istniejące partnerstwo regionalne między Saksonią a 

regionem Hubei zostanie wykorzystane do wzmocnienia 
stosunków w sektorze energetycznym 

 
Izrael 
• Stawia na wysoki poziom niezależności od importu energii, a 

zatem także stawia na OZE 
• Stosunki gospodarcze z Izraelem w sektorze energetycznym i 

tworzenie sieci instytucji badawczych powinny zostać 
rozszerzone 

 

Projekt jest wspierany przez Wolne 
Państwo Saksonia 

Energy Saxony łączy firmy energetyczne i operatorów 
sieci z innowacyjnymi firmami technologicznymi i 
instytutami badawczymi, aby przyspieszyć cyfryzację w 
branży energetycznej. 

Wirtualne elektrownie 
• Rozbudowa obszaru zastosowania wirtualnych 

elektrowni i związane z tym zwiększenie udziału 
OZE w rynku 

 
Uelastycznienie rynku energii elektrycznej 
• Rozwój inteligentnej infrastruktury z większym 

wykorzystaniem magazynowania energii w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na energię 
bilansującą 

 
Smart Metering 
• Pozyskiwanie danych w celu połączenia sektorów 

energii elektrycznej, ogrzewania / chłodzenia i 
mobilności. 

 
Zapewnienie bezpieczeństwa IT 
• Połączenie sieci energetycznej i informacyjnej 

stawia wysokie wymagania dotyczące dostępności, 
bezpieczeństwa i czasu reakcji sieci komunikacyjnej 
 

 
SIEĆ KOMPETENCJI 
Digitalizacja i Internacjonalizacja 



Budowanie kompletnego łańcucha wartości 
• W ramach innowacyjnego klastra HZwo Energy Saxony stworzy 

infrastrukturę zaopatrzenia dla zielonego wodoru w Saksonii 
• Celem jest zidentyfikowanie, zaprojektowanie i wdrożenie dużej liczby 

ekonomicznie atrakcyjnych zastosowań  
• Obszary zastosowania: mobilność (transport kolejowy, operatorzy flot), 

rolnictwo, przemysł, lotniska, budynki 

 
PROJEKT:  
Klaster Innowacyjny HZwo – Zielony Wodór 

Budowa infrastruktury wodorowej w Saksonii Opracowywanie komponentów do pojazdów 
napędzanych ogniwami paliwowymi 



Logo Nazwa i informacja o 
organizacji 

Przedmiot współpracy 

HZwo e.V.  
Aufbau eines Clusters zur 
Produktion von 
brennstoffzellenbetriebenen 
Fahrzeugen in Sachsen 

• Gemeinsame Durchführung 
des Innovationsclusters 
Hzwo 

Landeshauptstadt Dresden 
Stadt mit 560.000 Einwohnern 
und hohem 
Innovationsanspruch 

• Unterstützung bei 
Projektinitiierung 

• Gemeinsame PR-Arbeit 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 

Energy Saxony współpracuje z licznymi organizacjami i klastrami   



Logo Nazwa i informacja o 
organizacji 

Przedmiot współpracy 

HYPOS e.V.  
Wdrażanie i koordynacja 
projektów badawczo-
rozwojowych dla Federalnego 
Ministerstwa Badań 

• Wykorzystanie wyników prac 
B&R do wdrożenia 
gospodarczego w klastrze 
innowacji 

ThEEN e.V. 
Odpowiednik Energy Saxony w 
Turyngii 

• Wymiana dotycząca rozwoju 
technicznego 

• możliwe przyszłe wspólne 
wydarzenia 

Sächsische Energieagentur 
Doradztwo dla firm i 
konsumentów w zakresie 
efektywności energetycznej, 
elektromobilności itp. 

• Udostępnianie wyników 
projektu 

• Wspólne wystąpienie na 
Hannover Messe 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 



Logo Nazwa i informacja o 
organizacji 

Przedmiot współpracy 

Cleantech Initiative 
Ostdeutschland 
Projekt Fed. Min. Gospodarki na 
rzecz usieciowienia branży 
czystych technologii 

• Tylko nieregularny kontakt, 
niejasna przyszłość inicjatywy 

HighTech Startbahn 
Wsparcie start-upów w 
poszukiwaniu prywatnych 
inwestorów 

• Informacje o młodych 
startupach w Saksonii 

• Informacji dotyczące 
finansowania dla naszych 
członków 

Verband Erneuerbare Energien 
Sachsen 
Reprezentowanie interesów 
producentów i operatorów 
elektrowni wiatrowych, PV i 
biogazowych 

• Prowadzenie wspólnych 
wydarzeń 

• Wspólna dyskusja nad 
projektami power-to-gas 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 



Organizacja Pożądana współpraca 

Polskie organizacje z obszaru  
Technologii energetycznych 

• Stała wymiana dotycząca rozwoju 
technologicznego 

• Wspólne inicjowanie projektów 
badawczo-rozwojowych i 
demonstracyjnych 

• Wspólne prowadzenie wydarzeń 
dotyczących współpracy 

• Rozbudowa rynku sprzedaży dla 
poszczególnych organizacji 
członkowskich 

ORGANIZACJE PARTNERSKIE 

Energy Saxony poszukuje partnerów do współpracy w Polsce 



SMART GREEN CITIES 
Zielony wodór dla 
tworzącego inteligentną sieć 
miasta > Otwarcie pierwszej stacji tankowania H2 w 

Dreźnie 

> Fora innowacji ze stanowiskami 
SMART GREEN CITY AND PRODUCTION 
SMART GREEN MOBILITY 

> Wystawa branżowa 

> Networking 

18. WRZEŚNIA 2018  
DDV Stadion w Dreźnie 

Wydarzenie organizowane we współpracy z 
miastem stołecznym  Drezno 



www.energy-saxony.net 

 
ZARZĄD: 

 

MANDY SCHIPKE 
NOVUM engineerING GmbH 

 

DR. FRANK ARNOLD 
ENSO Energie Sachsen Ost AG 

KIEROWNICTWO SIECI: 

 

DR. MAREIKE WOLTER 
          Fraunhofer IKTS 

 
DIETMAR LAUTER 
              WISAG 

 
PROF. THILO BOCKLISCH 
              TU Dresden 

1.  Wiceprezes 2. Wiceprezes 

Christiane Demmler 
Sprawy członkowskie 
 

+49 (0)351 486797-15 

 demmler@energy-
saxony.net 
 
 

Lukas Rohleder 
Prezes, CEO 
 

+49 (0)351 486797-11 

rohleder@energy-
saxony.net 

 
 
 
 

Kerstin Kalke 
Koordynatorka projektu 
WindNODE 

+49 (0)351 4888 767 

 kalke@energy-saxony.net 
 
 
 

Energy Saxony e.V. 
Kramergasse 2  

01067 Dresden 

Newsletter @en_sax 

http://www.energy-saxony.net/aktuelles/newsletter.html
https://twitter.com/en_sax
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