Porozumienie w sprawie utworzenia klastra energii
energyREGION „Michałowo”
podpisane w dniu 12 czerwca 2017 r. pomiędzy:
1. Zielona Energia Michałowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Michałowie,
ulica Białostocka 78, 16-050 Michałowo, wpisaną pod numerem KRS 0000404920 do
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydz.
Gospodarczy KRS, REGON 200664811, NIP 9662083509, którą reprezentuje:
Lech Gryko – Prezes Zarządu
2. IEN Energy sp. z o.o., ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000459891, NIP:
5213648383, którą reprezentują:
Jacek Bzdurski – Członek Zarządu
Małgorzata Mróz - Prokurent

zwanymi każdy z osobna Członkiem Założycielem oraz łącznie Grupą Założycielską.
PREAMBUŁA
Mając na celu pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości, rozwój, badanie, doskonalenie i wdrażanie
innowacyjnych technologii, głównie w branży energetycznej oraz branżach pokrewnych, jak też
stworzenie atrakcyjnych warunków i obszaru działania dla wszystkich firm i organizacji tworzących
Klaster, strony zawierają niniejsze porozumienie w sprawie rozpoczęcia współpracy w ramach Klastra
energii energyREGION „Michałowo”, zwanego dalej Klastrem.
WIZJA
Będziemy uznanym Klastrem o zasięgu lokalnym, zrzeszającym podmioty gwarantujące najwyższą
jakość usług i technologii z różnych sektorów działających na rzecz rynku energii, dla których
nowoczesność i innowacyjność idzie w parze z dbałością o środowisko oraz racjonalne gospodarowanie
energią. Będziemy uczestniczyć w transformacji rynku energii, rozwoju energetyki rozproszonej i
obywatelskiej opartej o innowacyjne technologie, tworząc docelowo lokalny samowystarczalny system
energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii.
Chcemy uczestniczyć w budowie społeczeństwa świadomego energetycznie, świadomego konieczności
respektowania zasad zrównoważonego rozwoju, w każdym aspekcie życia: osobistym, biznesowym,
społecznym, środowiskowym i publicznym.
MISJA
Misją Klastra energyREGION „Michałowo” jest stymulowanie wielopłaszczyznowej współpracy między
jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami naukowymi oraz podmiotami będącymi członkami
Klastra, a także wzmocnienie interakcji na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
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INNOWACJE
Klaster energyREGION „Michałowo” jest przedsięwzięciem innowacyjnym na skalę ogólnopolską.
Transformacja rynku energii, rozwój cywilizacyjny oraz postęp technologiczny powodują naturalny
rozwój lokalnych wspólnot energetycznych w różnych formach m. in. klastrów energii oraz spółdzielni
energetycznych, których działanie będzie oparte o innowacyjny know-how, na bazie innowacyjnych
produktów i usług.
CEL
Głównym celem Klastra energyREGION „Michałowo” jest stworzenie lokalnego systemu
energetycznego opartego o miejscowy potencjał wytwórczy, odbiorczy oraz infrastrukturalny. Celem
jest również zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, likwidacja ubóstwa
energetycznego, stworzenie korzystnych warunków do zrównoważonego rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości, a także poprawa jakości powietrza i zwiększenie atrakcyjności walorów
turystycznych regionu.
Cel realizowany będzie poprzez budowę nowoczesnych źródeł energetyki rozproszonej OZE,
inteligentnych sieci, implementację innowacyjnych mechanizmów bilansowania i zarządzania energią.
Realizacja celu umożliwi uzyskanie najwyższej jakości sieci powiązań w Klastrze, podnoszenie
umiejętności i tworzenie silnej bazy innowacyjnej wśród członków Klastra poprzez wykorzystanie
doświadczeń Koordynatora Klastra, potencjału, zdolności wytwórczych, a także poprzez kreowanie
nowych rozwiązań oraz wykorzystywanie narzędzi dostępnych na rynku dla transformacji rynku energii.
Podstawowym obowiązkiem Koordynatora Klastra jest transfer wiedzy, technologii i know-how,
zapewnienie równego dostępu do infrastruktury, szkoleń, badań i konferencji wszystkim członkom
Klastra.
Cele realizujemy zgodnie z deklarowanymi wartościami, do których m.in. zaliczamy: uczciwość,
rzetelność, odpowiedzialność biznesową i społeczną, wiarygodność.
§1
Przedmiot Porozumienia
1. Przedmiotem Porozumienia jest utworzenie Klastra energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148 z późn. zm.) pod nazwą Klaster
Energii energyREGION „Michałowo” (w niniejszym dokumencie zwany dalej krótko Klastrem) oraz
określenie warunków współdziałania stron Klastra, głównie w obszarze dotychczasowej i
planowanej działalności proekologicznej członków Klastra z uwzględnieniem rozbudowy wspólnej
bazy informacyjnej, innowacyjnej i szkoleniowej.
2. W pierwszym etapie zostanie przygotowana dokumentacja pozwalająca na skoordynowanie
dotychczasowych i planowanych działań członków Klastra ze szczególnym uwzględnieniem ich
pro-środowiskowego charakteru.
3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte w ramach wsparcia na rozwój Klastra,
wykorzystane będą w równym stopniu na potrzeby podmiotów funkcjonujących w ramach
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Klastra, np. w celu opracowywania, badania i analizowania nowych technologii, a w szczególności
energooszczędnych i proekologicznych, udoskonalania produkowanych wyrobów, projektowania
nowych rozwiązań technologicznych, również z zakresu odnawialnych źródeł energii,
finansowania wdrożeń precedensowych, projektowania nowych produktów i usług oraz ich
testowania.
4. Każdy z członków Klastra będzie miał równy dostęp do korzystania z transferu wiedzy, uczestnictwa
w szkoleniach, konferencjach i targach.
§2
Cele
Szczegółowe cele działania Klastra będą opisane w dokumencie „Statut Klastra”.
§3
Członkowie Klastra
1. Po założeniu Klastra Członkowie Założyciele stają się automatycznie pierwszymi członkami Klastra.
2. Nabór nowych członków Klastra będzie się odbywał wg zasad opisanych w Statucie Klastra.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki członków Klastra będą określone w Statucie Klastra.
§4
Postanowienia końcowe
Reprezentanci Grupy Założycielskiej wybrali na pierwszą kadencję Radę Klastra. W skład Rady zostali
powołani:
 Jacek Bzdurski - Przewodniczący, IEN Energy sp. z o.o.
 Lech Gryko - Członek, Zielona Energia Michałowo sp. z o.o.
Reprezentanci Grupy Założycielskiej powierzają Koordynatorowi opracowanie następujących
dokumentów niezbędne do funkcjonowania Klastra, a następnie ich przedłożenie Radzie Klastra celem
zatwierdzenia:
1) Statut Klastra
2) Kodeks zasad CSR odpowiedzialności społecznej członków Klastra
3) Strategia rozwoju Klastra
4) Deklaracja przystąpienia do Klastra
5) Szczegółowa koncepcja działania klastra zawierająca co najmniej bilans energetyczny,
podstawową inwentaryzację, zadania inwestycyjne, biznes plan i harmonogram wdrożenia.
6) Po utworzeniu Klastra Członkowie Założyciele zostają automatycznie członkami Klastra. Od tej
chwili obowiązują ich wszystkie zatwierdzone dokumenty Klastra (w części ich dotyczącej).
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Michałowo, 12.06.2017 r.

Zielona Energetyka Michałowo

IEN Energy
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