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— Mówi się, że ARiMR jest
największą unijną agencją płat-
niczą, co to oznacza dla miesz-
kańców naszego regionu?

— Jako rzeczywiście najwięk-
sza tego typu agencja unijna roz-
patrujemy wnioski składane przez
rolników i producentów rolnych 
w ramach wdrożonych progra-
mów, z których najważniejsze są
płatności bezpośrednie. W na-
szym województwie w ramach
wsparcia bezpośredniego ponad
42,7 tys. rolników wypłaciliśmy
kwotę przekraczającą 830 mln zł,
należną za 2010 r., a z tytułu 
gospodarowania na obszarach
górskich i innych obszarach o nie-
korzystnych warunkach gospoda-
rowania (ONW) – 97 mln zł. W
skali całego kraju w bieżącym
roku na konta rolników wpłynie

ok. 3,34 mld euro. To są bardzo
wymierne efekty działalności
Agencji.

Obok płatności obszarowych
realizujemy również programy,
takie jak Program Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-
2013 (PROW 2007-2013) i Pro-
gram Operacyjny „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa oraz
nadbrzeżnych obszarów rybac-
kich na lata 2007-2013” popular-
nie zwany PO „RYBY”. Należy
tu podkreślić, że ARiMR wdraża
PROW 2007-2013 w najszybszym
tempie pośród wszystkich państw
Unii Europejskiej. Przekazanie
do tej pory na konta bankowe
polskich rolników ponad 23,4 mld
złotych wsparcia stawia nas bez-
apelacyjnie na pozycji lidera UE.
W Niemczech, które są na drugim

miejscu, (w przeliczeniu na zło-
tówki) wypłacono o ok. 2,8 mld zł
mniej, a we Francji wypłaty były
niższe o ok. 4 mld zł.

— A poza popularnymi dopła-
tami, co jeszcze cieszy się szcze-
gólnym zainteresowaniem bene-
ficjentów?

— W ramach wspomnianego
PROW 2007-2013 każdy nabór 
w ramach tzw. działań inwestycyj-
nych skutkuje dużą liczbą wnio-
sków, często przekraczającą kwotę
przyznaną naszemu wojewódz-
twu. Świadczy to o dużej aktyw-
ności naszych producentów, któ-
rzy prężnie modernizują swoje
gospodarstwa i sięgają po unijne
wsparcie. W woj. warmińsko-ma-
zurskim, tylko w tzw. działaniach
inwestycyjnych, takich jak: „Ułat-
wianie startu młodym rolnikom”,
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„Modernizacja gospodarstw rol-
nych”, „Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”, „Two-
rzenie i rozwój mikroprzedsię-
biorstw” oraz  „Zwiększanie war-
tości dodanej podstawowej
produkcji rolnej i leśnej”, ponad 3
tys. beneficjentów zrealizowaliśmy
płatności na kwotę przekraczającą
345 mln zł. Największą popular-
nością cieszą się działania: 
e„Ułatwianie startu młodym rol-

nikom” – beneficjentom wypła-
cono już ponad 40 mln zł,

e„Modernizacja gospodarstw rol-
nych” – wypłacono już 260 mln zł,

e„Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej” – wypła-
cono ok. 20 mln zł,

e„Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” – wypłacono 9
mln zł,

e„Przywracanie potencjału pro-
dukcji rolnej i leśnej” – wypła-
cono 14,5 mln zł.

Przy czym muszę dodać, że
wniosek o płatność jest ostatnim
etapem w procedurze otrzymania
dotacji. Może zostać złożony 
dopiero po zawarciu umowy, bę-
dącej następstwem pozytywnego

rozpatrzenia przez Agencję
wniosku o przyznanie pomocy w
poszczególnych działaniach.
ARiMR szczególną wagę przywią-
zuje do rozdysponowania pienię-
dzy przeznaczonych na unowo-
cześnienie rolnictwa i rozwój
przedsiębiorczości na terenach
wiejskich. Większość wnioskują-
cych o wsparcie z działań inwesty-
cyjnych z PROW 2007-2013, w
przypadku, gdy ich wnioski zostały
pozytywnie rozpatrzone i zmieściły
się w limitach środków przyznanych
poszczególnym województwom lub
w limicie krajowym, jak wykazałam,
otrzymała już pieniądze. Pozostali,
z którymi zawarto umowy, otrzy-
mają wsparcie, gdy zrealizują inwe-
stycje zatwierdzone do dofinanso-
wania i prawidłowo je rozliczą. 

— Wspomniała Pani jeszcze o
PO „RYBY”, jakie kwoty zyskali
beneficjenci dzięki temu progra-
mowi?

— W ramach Programu Ope-
racyjnego „Zrównoważony roz-
wój sektora rybołówstwa oraz
nadbrzeżnych obszarów rybackich
na lata 2007-2013” mamy 16 środ-
ków w ramach 3 osi:

Oś 1. – „Działania na rzecz ad-
aptacji floty rybackiej” – wypła-
cono już prawie 4,2 mln zł.
Oś 2. – „Akwakultura, rybołów-
stwo śródlądowe, przetwórstwo 
i obrót” – zrealizowano płatności 
w wysokości ponad 2,5 mln zł.
Oś 3. – „Środki służące wspól-
nemu interesowi” – wypłacono
ponad 2,3 mln zł.
Najwięcej wniosków złożono 
ze środków:
e 2.1 – „Inwestycje w chów i ho-

dowlę ryb” – 77 wniosków 
w sumie na kwotę 120 mln zł,

e 2.4 – „Rybołówstwo śródlądowe
– 52 wnioski w sumie na kwotę 
12 mln zł,

e 3.1 – „Działania wspólne” – 19
wniosków w sumie na kwotę 
36 mln zł,

e 3.4 – „Rozwój nowych rynków 
i kampanie promocyjne” 
– 90 wniosków w sumie na
kwotę 141 mln zł.

Podane kwoty to są realne pie-
niądze, które zyskuje nasz region.
Dzięki temu, możemy mieć pełną
satysfakcję uczestnicząc w jego
rozwoju.

— Dziękuję za rozmowę.
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Nowa inwestycja 
przy ul. Piotrowskiego 

w Olsztynie
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* opłata wg taryfy operatora
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