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Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W zwi¹zku z przeprowadzon¹ przez Zachodniopomorski Oddzia³ Regionalny ARiMR analiz¹ dotych-

czasowej absorpcji œrodków pomocowych, przyznawanych w ramach tak zwanych kopert regionalnych
limitów œrodków, uwzglêdniaj¹c stopieñ zapotrzebowania na wsparcie finansowe oraz specyfikê gospo-
darstw rolnych, przedk³adamy materia³ do rozwa¿enia w celu zwiêkszenia œrodków w roku 2009 oraz do
wykorzystania przy podziale œrodków w latach nastêpnych w zakresie dzia³ania 121 „Modernizacja go-
spodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

Proces wdra¿ania programów przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych poparty dzia³aniami
popularyzuj¹cymi finansowe formy wsparcia inwestycji w sektorze rolnym przyczyni³ siê do wzrostu
w skali ca³ego kraju zainteresowania producentów rolnych pomoc¹ finansow¹. Jest to zjawisko zauwa-
¿alne zw³aszcza w zachodniej czêœci Polski, w szczególnoœci w województwach zachodniopomorskim
oraz lubuskim. Potwierdzeniem powy¿szego jest widoczny wzrost zapotrzebowania na wsparcie finan-
sowe w zakresie modernizacji i unowoczeœnienia gospodarstw rolnych w ramach programów wdra-
¿anych w latach 2002–2006 w województwie zachodniopomorskim. W ramach programu SAPARD
dzia³ania 2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” z³o¿ono dwieœcie szeœædziesi¹t trzy wnioski o dofi-
nansowanie na ogóln¹ kwotê 11 143 199,35 z³, z czego ze wzglêdu na ograniczon¹ pulê œrodków, przy-
znan¹ naszemu regionowi, zawarto sto osiemdziesi¹t umów o dofinansowanie na kwotê 7 760
063,23 z³.

W kolejnym okresie, to jest w latach 2004–2006, w ramach dzia³ania 1.1 „Inwestycje w gospodar-
stwach rolnych” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿yw-
noœciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” z³o¿ono we wszystkich naborach ju¿ tysi¹c dwieœcie
dziewiêædziesi¹t szeœæ wniosków na ogóln¹ kwotê 203 910 028,75 z³. W zwi¹zku z ograniczonymi œrod-
kami przyznanymi dla województwa zachodniopomorskiego zawarto jedynie piêæset trzydzieœci cztery
umowy na kwotê zaledwie 76 787 999,10 z³.

Konsekwencj¹ ogromnego zainteresowania przedmiotow¹ pomoc¹ finansow¹ oraz kontynuacj¹ opi-
sanego powy¿ej zjawiska jest liczba z³o¿onych wniosków w dwóch naborach wniosków w dzia³aniu 121
„Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Sytuacja jest wyraziœcie uwidoczniona zw³aszcza w kontekœcie bardzo niewielkich œrodków
finansowych przyznanych województwu zachodniopomorskiemu.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 10 paŸdziernika 2007 r. w spra-
wie podzia³u œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 limit w dzia³aniu 121
„Modernizacja gospodarstw rolnych” dla województwa zachodniopomorskiego wynosi³ 11 312 109 euro,
to jest 42 742 803 z³.

W ramach naboru wniosków w listopadzie 2007 r. w Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym
ARiMR z³o¿ono ponad siedemset wniosków o przyznanie pomocy na kwotê ponad 140 milionów z³, co
stanowi³o blisko 340% wysokoœci œrodków przydzielonych w ramach koperty regionalnej. W skali kraju
takie zainteresowanie przedmiotowym wsparciem odnotowa³y tylko dwa województwa: zachodniopo-
morskie i lubuskie.

Zmiana podzia³u œrodków PROW na lata 2007–2013, wprowadzona rozporz¹dzeniem ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podzia³u œrodków Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007–2013 (DzU nr 34 poz. 199), zwiêkszy³a limit dla województwa zachodniopomor-
skiego do poziomu 38 993 168 euro, to jest 143 386 933 z³, pozwalaj¹c na pokrycie wszystkich pozytyw-
nie zweryfikowanych wniosków o przyznanie pomocy.

W zwi¹zku z planowanymi na rok 2009 nowymi naborami wniosków w ramach poszczególnych
dzia³añ PROW na lata 2007–2013 wprowadzono rozporz¹dzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi
z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podzia³u œrodków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 nowe limity œrodków, w tym w zakresie przedmiotowego dzia³ania przewidziano dla wojewó-
dztwa zachodniopomorskiego zaledwie 8 970 877 euro, to jest 39 328 324,77 z³.

Kolejny nabór wniosków, przeprowadzony w kwietniu bie¿¹cego roku, pokaza³ jeszcze wiêksze ni¿
w naborze z 2007 r. zapotrzebowanie na pomoc ukierunkowan¹ na modernizacjê gospodarstw rolnych.



W ramach wspomnianego naboru do Zachodniopomorskiego Oddzia³u Regionalnego ARiMR z³o¿ono
tysi¹c czternaœcie wniosków na kwotê blisko 208 milionów z³, co stanowi oko³o 528% przyznanego limi-
tu œrodków. Limit ten zosta³ zwiêkszony do kwoty 78 656 653,92 z³, co pozwala na dofinansowanie czte-
rystu czterdziestu jeden wniosków. Planowana jest kolejna zmiana rozporz¹dzenia o podziale œrodków,
która zwiêkszy dostêpny limit œrodków o blisko 39 milionów z³, co pozwoli na dofinansowanie kolejnych
stu dwudziestu trzech wniosków.

Wielkoœæ gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim, a tym samym zwiêkszone za-
potrzebowanie na œrodki finansowe przeznaczone na modernizacjê i unowoczeœnienie gospodarstw rol-
nych, przek³ada siê na œredni¹ wnioskowan¹ kwotê pomocy, która dla omawianego regionu wynosi
ponad 200 tysiêcy z³ i jest zdecydowanie najwy¿sza w kraju.

Dokonuj¹c podzia³u œrodków w ramach poszczególnych dzia³añ Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007–2013, prosimy w sposób szczególny zwróciæ uwagê na kilka czynników stano-
wi¹cych o zapotrzebowaniu na œrodki. Oto one:

— dotychczas przyznane limity œrodków dla województw;
— zró¿nicowane zapotrzebowanie w ró¿nych regionach kraju na pomoc w ramach dzia³añ programu;
— zasadnoœæ ekonomiczna realizacji inwestycji w kontekœcie zró¿nicowanych wielkoœci gospodarstw

rolnych w województwach;
— dotychczas przyznana pomoc w przeliczeniu na 1 ha w ró¿nych regionach Polski.
W zwi¹zku z tym prosimy równie¿ rozwa¿yæ mo¿liwoœæ przesuniêcia niewykorzystanych œrodków po-

miêdzy dzia³aniami, na przyk³ad z dzia³ania 112 „U³atwianie startu m³odym rolnikom” do dzia³ania 121
„Modernizacja gospodarstw rolnych”, i zmniejszyæ tym samym niedobór œrodków.
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