
Działamy na rynku konsultingu inwestycyjno-finansowego 
od 2002 roku. Nasze doświadczenie zdobyliśmy przygo-
towując wnioski aplikacyjne w ramach funduszu SAPARD, 
SPO 2004-2006 oraz PROW 2007-2013. Firma Agro Pro-
jekt jest spółką prawa handlowego oferującą komplekso-
wą obsługą Producentów Rolnych oraz Przedsiębiorców z 
sektora mikro działających na obszarach wiejskich. Struk-
turę firmy tworzą trzy Centra:

• Centrum Doradztwa Rolniczego
• Centrum Wsparcia Projektów Europejskich
• Centrum Szkoleń i Promocji

CENtRum DORADztWA ROlNiCzEgO
zajmuje się doradztwem w zakresie spełnienia przepisów regulują-
cych działalność rolniczą w UE (tzw. cross compliance). 
Uznaniem naszej fachowości jest przyznanie Firmie, na początku 
2009 r., przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi akredytacji na świad-
czenie usług doradczych dla Rolników w ramach działania „Korzysta-
nie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Zajmujemy się również bezpośrednim doradztwem agrotechnicznym 
w zakresie planowania właściwej, pod względem ekonomicznym i ja-
kościowym, technologii produkcji roślin rolniczych; opracowania sys-
temów nawożenia na podstawie analiz glebowych i roślinnych oraz 
programowego doradztwa technologicznego dla grup producenckich.

CENtRum WSPARCiA PROjEktóW EuROPEjSkiCh
zajmuje się doradztwem z zakresu pozyskania środków finansowych 
z UE na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz na tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 
W zakres świadczonych usług wchodzą (1) konsultacje dotyczące 
technicznych, ekonomicznych i prawnych aspektów realizowanych 
inwestycji; (2) konsultacje dotyczące warunków prawnych prowa-
dzenia produkcji rolnej; (3) kompleksowe przygotowania WNIOSKU
O POMOC i PŁATNOŚĆ wraz z niezbędnymi załącznikami; (4) zarządza-
nie projektem i nadzór nad jego realizacją; (5) reprezentowanie wła-
ściciela oraz współwłaścicieli gospodarstwa/przedsiębiorstwa przed 
ARiMR w sprawie ubiegania się o dofinansowanie na wszystkich eta-
pach postępowania administracyjnego.

CENtRum SzkOlEń i PROmOCji
prowadzi szkolenia dla Producentów Rolnych, kadry handlowej firm 
działających w otoczeniu rolnictwa; organizuje warsztaty (trenin-
gi terenowe), targi i wystawy; przeprowadza analizy rynku rolno- 
spożywczego, badania marketingowe oraz opracowuje zalecenia 
agrotechniczne i instrukcje wdrożeniowe.
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Agro Projekt sp. z o. o.
10-409 Olsztyn
ul. Lubelska 36
tel. 89 539 15 12
fax 89 534 41 47
biuro@agroprojekt.com.pl
www.agroprojekt.com.pl



•  wszystkie wnioski o dofinansowanie opracowane przez naszą Firmę w ramach programów SA-
PARD, SPO 2004-2006 oraz PROW 2007-2013 zostały pozytywnie rozpatrzone przez Agencję

•  wszyscy nasi Klienci podpisali umowy z ARiMR na realizację inwestycji o łącznej wartości 
ponad 100 mln zł

•  obsługujemy około 250 gospodarstw, przedsiębiorstw rolnych oraz mikroprzedsiębiorstw 
głównie z regionu Warmii i Mazur

Gwarantujemy nie tylko wysoki poziom obsługi, ale również przejrzystość finansowania:
•  nie pobieramy zaliczek
•  w przypadku, gdy nie uda się nam pozyskać środków na inwestycję - rezygnujemy z na-

szego honorarium

Korzystanie z funduszy unijnych pociąga za sobą konieczność poddania się częstym kon-
trolom w gospodarstwie/przedsiębiorstwie w okresie: od złożenia wniosku o przyznanie 
pomocy do 5 lat od daty podpisania umowy z Agencją. W przypadku negatywnego wyniku 
kontroli Agencja może zażądać zwrotu wypłaconej pomocy wraz z ustawowymi odsetkami. 
Nasze doświadczenie oraz wiedza chroni naszych Klientów przed tego rodzaju nieprzyjem-
nościami. Dotychczas wyniki kontroli u naszych klientów były zawsze pozytywne.

Przewagą konkurencyjną Firmy jest przede wszystkim kompleksowość obsługi. W przeci-
wieństwie do innych nie ograniczamy się tylko do wypełnienia wniosku. 
Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji: od przygotowania wymaganej dokumen-
tacji >>> poprzez nadzór nad realizacją inwestycji >>> do końcowego rozliczenia 
projektu. Na życzenie Klienta możemy reprezentować go podczas kontroli przez ARiMR 
na etapie wdrożenia, płatności oraz w okresie do 5 lat od otrzymania pomocy finansowej.

Niezależnie od oferowanej usługi zawsze stanowi ona gotowe, całościowe rozwiąza-
nie problemu Klienta. Współpracując z nami wystarczy wykonać 1 krok - skontakto-
wać się z naszym doradcą (bezpośrednio pod wskazanym w broszurze numerem telefo-
nu, mailem lub poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej). 
Reszta – to już nasze zmartwienie.

* etap nie dotyczy mikroprzedsiębiorstw
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DlACzEgO WARtO z NAmi WSPółPRACOWAć

etapy postępowania osoba zaangażowana

• kontakt z naszym doradcą klient

klient

Doradca rolniczy
z Centrum Doradztwa

Rolniczego
Agro Projekt Sp. z o.o.

Doradca inwestycyjny
z Centrum Wsparcia

Projektów Europejskich
Agro Projekt Sp. z o.o.
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9 • Otrzymanie dotacji na konto bankowe

• Przeprowadzenie audytu gospodarstwa

• Opracowanie planu dostosowania gospodarstwa do cross compliance

• Przygotowanie gospodarstwa do spełnienia kryteriów dostępu do funduszy strukturalnych

•  Doradztwo inwestycyjne (pomoc przy wyborze kierunku inwestowania 
i źródła finansowania inwestycji)

•   kompleksowe opracowanie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami, kon-
trola na etapie wdrożenia

•   zarządzanie projektem (nadzór nad realizacją inwestycji, przedstawienie propozycji finansowania 
przez Siemens Finance lub Bank zachodni WBk, kontrola na etapie realizacji)

•   Rozliczenie inwestycji (przygotowanie wniosku o płatność, kontrola na etapie płatności)


