Nasze osiągnięcia
Od czasu akcesji Polski do Unii Europejskiej mieszkańcy obszarów wiejskich, głównie Producenci Rolni,
mogli skorzystać z dwóch dużych programów pomocowych:
• Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich” realizowanego w latach 2004 – 2006 oraz,
• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w perspektywie budżetowej 2007-2013.
W ramach SPO 2004-2006 nasi Klienci zrealizowali 52 projekty inwestycyjne w ramach dwóch działań
(tab. 1 i 2) o wartości ok. 28 milionów złotych. Łączna wartość dotacji z UE przekroczyła 15 milionów
złotych (tab. 1 i 2). Wszystkie przygotowane przez Firmę projekty zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały finansowanie ARiMR. Warto podkreślić, iż w kraju oraz w woj. warmińsko-mazurskim prawie połowa
wniosków została odrzucona przez ARiMR.
Tabela 1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Program SPO 2004-2006)
Wyszczególnienie
Polska*
woj. warmińsko-mazurskie*
Wnioski opracowane przez
Agro Projekt sp. z o. o.

Liczba złożonych
wniosków

Kwota wnioskowanej
pomocy (mln zł)

Procent pozytywnie
Kwota zawartych
rozpatrzonych
umów (mln zł)
wniosków (%)**

42 582

4 573

54,47

2 490

1 755

256

49,60

127

51

13,9

100,0

13,9

*ARiMR <http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/0510_SPO_rolny.pdf> (31.01.2012)
**Obliczenia własne na podstawie relacji kwoty wnioskowanej pomocy i kwoty zawartych umów

Tabela 2. Różnicowanie działalności rolniczej … (Program SPO 2004-2006)
Wyszczególnienie
Polska*
woj. warmińsko-mazurskie*
Wnioski opracowane przez
Agro Projekt sp. z o. o.

Liczba złożonych
wniosków

Kwota wnioskowanej
pomocy (mln zł)

Procent pozytywnie
Kwota zawartych
rozpatrzonych
umów (mln zł)
wniosków (%)**

7 170

525

56,56

297

225

17,8

51,26

9,1

15

1,4

100,0

1,4

*ARiMR <http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/0510_SPO_rolny.pdf> (31.01.2012)
**Obliczenia własne na podstawie relacji kwoty wnioskowanej pomocy i kwoty zawartych umów

W ramach PROW 2007-2013 opracowaliśmy i zarządzaliśmy projektami w ramach 3 działań inwestycyjnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Różnicowanie działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw). W latach 2007-2010 opracowaliśmy ponad 170 projektów. Łączna wartość inwestycji realizowanych przez naszych Klientów przekroczyła 70 milionów złotych. Dzięki współpracy z naszą Firmą ponad 37 milionów złotych dotacji unijnych trafiło na konta bankowe naszych Klientów (tab. 3, 4, 5).
Tabela 3. Modernizacja gospodarstw rolnych (Program PROW 2007-2013, nabory 2007, 2009, 2011)
Wyszczególnienie
Polska*
woj. warmińsko-mazurskie*
Wnioski opracowane przez
Agro Projekt sp. z o. o.

Liczba złożonych
wniosków

Kwota wnioskowanej
pomocy (mln zł)

Procent pozytywnie
Kwota zawartych
rozpatrzonych
umów (mln zł)**
wniosków (%)

77 911

11 127

53,21

5 921

3 225

533

67,63

361

87

24,1

100,0

24,1

*ARiMR <http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/28122011_MGR_7-13_01.pdf> (31.01.2012)
**Obliczenia własne na podstawie relacji kwoty wnioskowanej pomocy i średniego procentu pozytywnie rozpatrzonych wniosków

Tabela 4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (Program PROW 2007-2013, nabory 2008, 2009, 2010)
Wyszczególnienie
Polska*
woj. warmińsko-mazurskie*
Wnioski opracowane przez
Agro Projekt sp. z o. o.

Liczba złożonych
wniosków

Kwota wnioskowanej
pomocy (mln zł)

Procent pozytywnie
Kwota zawartych
rozpatrzonych
umów (mln zł)**
wniosków (%)

16 704

1 424

59,69

850

745

66,0

61,07

40,3

55

5,3

100,0

5,3

*ARiMR <http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/28122011_Roznicowanie_7-13.pdf> (31.01.2012)
**Obliczenia własne na podstawie relacji kwoty wnioskowanej pomocy i kwoty zawartych umów

Tabela 5. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (Program PROW 2007-2013, nabór 2010)
Wyszczególnienie
Polska*
woj. warmińsko-mazurskie*
Wnioski opracowane przez
Agro Projekt sp. z o. o.

Liczba złożonych
wniosków

Kwota wnioskowanej
pomocy (mln zł)

Procent pozytywnie
Kwota zawartych
rozpatrzonych
umów (mln zł)
wniosków (%)

10 540

2 033

34,09

655

591

122

33,16

39,8

30

8,3

100,0

8,3

*ARiMR <http://www.arimr.gov.pl/uploads/media/28122011_Tworzenie_7-13.pdf> (31.01.2012)

Nadrzędną zasadą naszej działalności jest indywidualne traktowanie każdego Klienta i jego inwestycji. Nasza Firma aktywnie uczestniczy nie tylko w procesie pozyskania środków, ale również na etapie realizacji
i rozliczenia inwestycji. Indywidualizacja oferty powoduje, iż przygotowujemy relatywnie niewielką liczbę
wniosków - ok. 3-4% ogólnej liczby wniosków złożonych w województwie warmińsko-mazurskim1. Konieczność indywidualnej obsługi wynika z faktu, iż:
• p onad 80% naszych Klientów specjalizuje się w produkcji zwierzęcej
• p rawie połowa opracowanych przez naszą Firmę projektów dotyczyła inwestycji budowlanych
Procedury pozyskania środków unijnych przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji zwierzęcej oraz
inwestujące w infrastrukturę budowlaną są znacznie bardziej pracochłonne niż przy zakupie maszyn i urządzeń przez gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej.
Z drugiej zaś strony stuprocentowa skuteczność naszych opracowań spowodowała, że z całej puli środków
finansowych, którymi dysponował Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie aż 10% trafiła do naszych Klientów1. W latach 2004-2010 co dziesiąta złotówka wypłacana przez Oddział Regionalny ARiMR w Olsztynie trafiła na konta bankowe naszych Klientów1. Warto podkreślić, iż wg danych
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w woj. województwie warmińsko-mazurskim, akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie świadczenia usług doradczych dla Rolników posiada prawie 200
podmiotów. Na rynku Warmii i Mazur jesteśmy jednym z dwustu działających podmiotów doradczych,
zaś nasi Klienci stanowią ok. 10% grupy Beneficjentów pomocy unijnej1.
Tabela 6. Projekty opracowanie przez Agro Projekt sp. z o. o. w latach 2004-2010
(wybrane działania w ramach SPO 2004-2006 i PROW 2007-2013)*
Wyszczególnienie
Polska

Liczba złożonych
wniosków

Kwota wnioskowanej
pomocy (mln zł)

Procent pozytywnie
Kwota zawartych
rozpatrzonych
umów (mln zł)
wniosków (%)

1254 907

19 682

51,89

10 213

woj. warmińsko-mazurskie

6 541

995

57,99

577

Wnioski opracowane przez
Agro Projekt sp. z o. o.

238

53,0

100,0

53,0

*Opracowanie własne na podstawie tab. 1-5
1 dotyczy działań, o których mowa w tab. 1-5

