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Spotykamy się w przeded-
niu jubileuszu 10-lecia  
istnienia wARP Sp. z o.o. 

Dekada funkcjonowania na ryn-
ku to niewątpliwy sukces. Trudno 
w tym miejscu nie pogratulować  
i nie zapytać jakie były początki  
powstania firmy?

Dziękuję za gratulacje. Faktycznie,  
5 września br. wybije równo 10 lat. 
Początki były ciekawe i nieco szalone. 
W bardzo krótkim czasie udało się nie 
tylko zarejestrować spółkę, ale również 
zapewnić jej podstawowe narzędzia do 
działalności. To wszystko właściwie  
„z niczego”. Jednak, już po kilku mie-
siącach, wszyscy, którzy na starcie nie 
za bardzo wierzyli w powodzenie tako-
wego podmiotu, przekonali się, że było 
warto. 

Pomimo tego, jak to Pan określił 
nieco szalonego początku, pierwot-
ne założenia, jakie przyświecały ce-
lowi powstania wARP-u były jasno 
sprecyzowane. Które z nich przez tę 
dekadę zostały osiągnięte, a czego 
nie udało się zrealizować?

Mamy to szczęście, że wszystkie 
cele jakie stawiają nam nasi Klien-
ci, udaje się realizować na bieżąco,  
w miarę rosnącego zapotrzebowania 
i wymagań. Cała strategia powstania  
i działalności naszej firmy nastawio-
na jest na proponowanie tego, co rze-
czywiście potrzebne wielkopolskiemu 
biznesowi. Z niewielkiego podmiotu, 
który był słabo rozpoznawalny, stali-
śmy się dużym graczem w regionalnym 
środowisku. Udało się dokonać tego 
przy pomocy naszych Klientów, nie-
zmiernie zdolnego i zaangażowanego, 
młodego zespołu oraz przemyślanej 
strategii rozwojowej naszego woje-
wództwa. To wszystko, w połączeniu  
z rozsądnie skalkulowanym wsparciem 

finansowym, daje naszym Klientom do-
brą ofertę, którą obecnie można zawrzeć 
w czterech słowach: pożyczki, dotacje, 
doradztwo, szkolenia – dla wszyst-
kich, którzy cierpią na brak środków. 
Zdajemy sobie jednak sprawę, że co-
dzienna działalność przynosi nowe wy-
zwania. Bardziej i mniej przewidywalne. 
Staramy się pracować dla rynku, nigdy 
odwrotnie. Choć przed nami jeszcze 
bardzo wiele twórczych i trudnych dni. 
Poszczególnymi sukcesami nie chce-
my się chwalić. Dla nas najważniejsze 
jest zaufanie, które udało się zbudo-

wać. Blisko 10 tysięcy Klientów to dla 
nas nie tylko nobilitacja ale również 
ogromne zobowiązanie. 

Jednak nie sposób nie wspomnieć  
o ostatnim ogromnym sukcesie 
wARPu, a mianowicie o inicjaty-
wie JeReMie. Na jakim etapie jest 
obecnie realizacja projektu?

Odwaga i determinacja, jakimi wyka-
zał się nasz region we wprowadzaniu 
JEREMIE były i są imponujące. Od 
początku wiedzieliśmy, że to wielka 
szansa dla innowacyjnej Wielkopolski.  
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W służbie MŚP 
rozmowa z Jarosławem Nowakiem,  
Wiceprezesem Wielkopolskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

WARP
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 Pula ponad 0,5 miliarda złotych  
przeznaczona na ten cel z Wielkopol-
skiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2007-2013 „pracuje” 
na tyle genialnie, że już dziś można 
powiedzieć, że całkowita wartość zre-
alizowanych przez nasze małe i średnie 
przedsiębiorstwa inwestycji przekracza 
miliard złotych! A będzie tego kilku-
krotnie więcej. 

Brzmi wręcz niewiarygodnie. Jak to 
możliwe?

To właśnie tajemnica instrumentów 
zwrotnych. Bardzo się cieszę, że tutaj, 
w Poznaniu, Pile, Lesznie, Kaliszu, 
Koninie czy innych zakątkach regionu, 
wszyscy, którzy nie chcą lub nie mogą 
skorzystać z dotacji, mają alternaty-
wę. Zaznaczmy – dobrą alternatywę 
w postaci pożyczek, kredytów i porę-
czeń na preferencyjnych warunkach. 
W WARP oferujemy jeden z produktów 
JEREMIE – pożyczki. Proste, przej-
rzyste i tanie: już od 2,5% w skali roku, 
z oprocentowaniem zagwarantowanym 
nawet na 10 lat! Jeśli ktoś znajdzie lep-
szą ofertę, zwrócimy różnicę (śmiech). 
Bez prowizji, dodatkowych kosztów, 
bez wyśrubowanych wymogów. Klienci 
niezwykle cenią sobie klarowne zasady 
udzielania pożyczek. Notujemy coraz 
częstsze przypadki firm spoza Wielko-
polski, które właśnie tutaj chcą się roz-
wijać lokując swe nowe inwestycje. To 
dobra tendencja, która pokazuje nasze 
prawdziwe, progospodarcze oblicze.

Zdaniem specjalistów dobrą ten-
dencją jest właśnie popularność ta-
kich przedsięwzięć jak JeReMie, 
który „odzwyczaja” MŚP od dotacji 
bezzwrotnych, a „przyzwyczaja” do 
drogi od której nie ma już odwrotu. 
era bezzwrotnych dotacji odchodzi 
powoli do lamusa. Przyszłością są 
instrumenty inżynierii finansowej 
oparte na mechanizmie odnawial-
nym, takim jak chociażby kredyty. 
czy Pańskim zdaniem przedsiębior-
cy rozumieją, że to korzystniejsze 
na tym etapie rozwoju rodzimej go-
spodarki? wielu z nich, mimo nie-
wątpliwego sukcesu JeReMie, jest 
nadal sceptycznie nastawionych do 
finansowania zwrotnego.

Nigdy nie śmiałbym uczyć naszych 
przedsiębiorców jak prowadzić ich 
własny biznes. Oni wiedzą to najlepiej. 
Naszym zadaniem jest im zaufać i nie 
przeszkadzać, a jeśli uznają to za sto-
sowne, pomóc. Już dziś wiemy, że tanie 
pożyczki są równie ciekawe, co dobre 
dotacje. A jak będzie w przyszłości? 
Zgodzę się, że pieniądze pożyczane 
są „wygodniejsze”, prostsze i bardziej 
atrakcyjne dla dynamicznych przedsię-
biorców. Mają jednak jedną, zasadni-
czą wadę: trzeba je kiedyś oddać! 

Zatem na jakie wsparcie z Państwa 
strony mogą liczyć przedsiębiorcy  
w tym roku? Jaka jest aktualna 
oferta wARP?

Wszystkich, którzy mają dobre pomysły 
na swój biznes zapraszamy na naszą 
stronę internetową www.warp.org.pl.  
Najnowsze i użyteczne informa-
cje można znaleźć także na naszym  
profilu www.facebook.com/warporgpl. 
W 2013 roku rozwijamy sprzedaż 
naszych pożyczek na jeszcze więk-
szą skalę. Chcemy dotrzeć z nimi  
w najdalsze zakątki regionu. Od stycz-
nia realizujemy cykl kilkudziesięciu  
spotkań, podczas których, w ka-
meralnym, kilkuosobowym gronie, 
można porozmawiać, zadać pytania  
o nasze pożyczki i nie tylko. To daje 
nam doskonały, permanentny kon-
takt z osobami przedsiębiorczymi  
z naszego regionu. Cały czas czeka-
my na naszych Klientów w Regio-

nalnych Ośrodkach EFS w Kaliszu  
i Pile, Punktach Konsultacyjnych i wie-
lu innych miejscach, gdzie tylko zaist-
nieje potrzeba. Od 2008 roku nasza 
Regionalna Instytucja Finansująca po-
średniczyła w wypłacie dla firm blisko 
miliarda złotych w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodar-
ka. W tym roku chcemy jeszcze polep-
szyć te statystyki. Zainteresowanie jest 
imponujące. Myślę, że każdy znajdzie 
w naszej ofercie coś odpowiedniego dla 
siebie.

wARP jest jednostką wspierającą 
przedsiębiorców. Obecnie na rynku 
pojawia się sporo podmiotów, które 
owo wspieranie zamieszczają w swo-
im statucie. Jednak przedsiębiorcy 
nie zawsze są zadowoleni z jakości 
świadczonych przez nich usług czy 
z oferty jaką proponują. Z czego to 
Pańskim zdaniem wynika?

Cieszę się, że padło to pytanie. Faktycz-
nie, nie zawsze widać czytelny podział 
ról w tej gęstwinie podmiotów. Z dru-
giej strony jednak, chyba lepiej jest mieć 
wybór niż monopol. Nas ta swoista 
konkurencja motywuje do ciągłej auto-
korekty. Chętnie angażujemy się rów-
nież w poważne propozycje uporząd-
kowanej współpracy. Taka ma miejsce 
w przypadku Funduszu Rozwoju  
i Promocji Województwa Wielkopol-
skiego, Wielkopolskiego Instytutu  
Jakości, Gnieźnieńskiej Agencji Roz-
woju Gospodarczego, Kaliskiego  
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 Inkubatora Przedsiębiorczości, 
Inkubatora Przedsiębiorczości Aka-
demickiej, Agencji Rozwoju Regio-
nalnego w Koninie SA czy wielu, 
wielu innych. Prowadzimy również 
stałą współpracę z innymi pod-
miotami o zasięgu regionalnym  
i krajowym. Nie sposób nie wspomnieć  
o PARP, naszym Urzędzie Marszał-
kowskim, izbach gospodarczych czy  
Banku Gospodarstwa Krajowego.  
Wiele z tzw. Instytucji Otoczenia Biz-
nesu zachęcamy do wspólnych przed-
sięwzięć, dystrybucji pożyczek, infor-
mowania o dobrych praktykach, itp. 
Osobiście uważam, że na rynku po-
winno być wielu graczy z atrakcyjną, 

sprofilowaną ofertą. Doświadczenia 
innych krajów europejskich również ja-
sno pokazują, że firmy takie jak nasza 
są potrzebne. Choć nigdy nie powinny 
powstawać i żyć dla samych siebie, za-
wsze dla przedsiębiorczych.

Do ważnych rynkowych „graczy” 
należy także zaliczyć klastry. idea 
klastrowości to ostatnio modny i go-
rący temat, głównie za sprawą zain-
teresowania jakim obdarza je Unia 
europejska. Tajemnicą poliszynela 
jest fakt, że przełoży się to na re-
alne wsparcie klastrowości. czego 
możemy się spodziewać?

Wsparcie sieci to ważny aspekt budowy 
konkurencyjnych i stabilnych gospo-
darek. W to nikt nie wątpi. Klastry, ale 
jedynie te, które powstały z rzeczywi-
stych, zdeklarowanych potrzeb biznesu, 
mają przed sobą ogromną przyszłość. 
Problemem zawsze było odpowied-
nie sprzężenie oczekiwań rynkowych  
i propozycji nauki. Nad tym należy się 

pochylić zdecydowanie bardziej. Prze-
cież istnieją bardzo dobre praktyki 
korzystania z dobrodziejstw centrów 
badawczo-rozwojowych i wdrożenio-
wych. Starajmy się je kultywować, pro-
mować i pokazywać co dobrego taka 
kooperacja może przynieść wielkopol-
skim firmom. Nie chcę jednak zbytnio 
się wymądrzać. Zasugerowałem nie-
co wcześniej, że warto profilować swą 
działalność i interesy. Jako WARP nie 
chcemy być „od wszystkiego”. Na ryn-
ku funkcjonują znacznie lepsi fachowcy 
w tej materii i oni wydają się być wła-
ściwymi adresatami tego pytania. A my 
chętnie skorzystamy z ich doświadczeń 
czy mentorskich sugestii, starając się 
pomóc najlepiej jak potrafimy. 

Na koniec pytanie o przyszłość.  
w którym kierunku rozwoju powin-
ny Pańskim zdaniem, podążać ro-
dzime MŚP? 

Owoce gospodarki opartej na wiedzy 
sprzedają się najlepiej, co najważniej-
sze, mają „długi okres przydatności”. 
Ciągle staramy się motywować naszych 
Klientów do podnoszenia swej konku-
rencyjności nie tylko przez zwiększanie 
wolumenu sprzedaży swoich standardo-
wych produktów, ale przede wszystkim, 
poprzez wprowadzanie nowych, lep-
szych rozwiązań. Całe życie uczymy się  
i warto te doświadczenia wdrażać.  
Tylko wówczas będziemy się real-
nie rozwijać. Już od dawna wiemy, że 
polskie firmy, pomimo dużego rynku 
wewnętrznego, powinny szukać swo-
ich szans również w eksporcie. Istnieje 
wiele możliwości finansowych oraz do-
radczych, by łatwiej, a także bardziej 
skutecznie prowadzić ekspansję usług 
i produktów poza nasze granice. Wiel-
kopolska wiedzie w tym prym, z czego 
wszyscy się cieszymy. Dbajmy jednak  
o to, by rodzime firmy nie czuły się  
osamotnione. Nowe rynki to zwykle 
trudne i ambitne wyzwania. Tym bar-
dziej dla podmiotów niedoświadczo-
nych. Pamiętajmy, że „co kraj to oby-
czaj”. Ryzyko, które niesie inwestycja 
w nowe rynki dla niektórych jest przy-
tłaczające. Jednak doświadczenia mó-
wią, że „w kupie raźniej”. Wnioski więc 
chyba nasuwają się same.

Podsumowując rozmowę, co chciał-
by Pan przekazać wszystkim Klien-
tom wARP?

Słowa uznania i życzenia wytrwałości 
w konsekwentnym dążeniu do celu. 
Doceniamy pracę, jaką 24 godziny 
na dobę, często 7 dni w tygodniu, bez 
świątecznych przerw, ale z ogromną 
pasją i determinacją wykonujecie. To 
wielki dar, za który dziękujemy! 

Ja natomiast w imieniu własnym  
i redakcji magazynu dziękuję Panu 
za rozmowę. 

rozmawiała beata anna Święcicka

WyWIAd nUMeRU

Jarosław Nowak  
– wiceprezes wielkopolskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści Sp. z o.o.

Przedsiębiorca z wieloletnim sta-
żem, coach i trener biznesu. Od 
2007 roku Wiceprezes Wielko-
polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości Sp. z o.o. Ekspert 
w zakresie technik prowadzenia 
kampanii informacyjnych, mar-
ketingowych i promocji wizerun-
ku. Odpowiedzialny za działa-
nia marketingowe, promocyjne 
i rozwój sieci sprzedaży Spółki.  
W przeszłości nadzorujący Cen-
trum Współpracy Gospodarczej, 
współtworzące wielkopolską ini-
cjatywę klastrową branży moto-
ryzacyjnej w ramach międzynaro-
dowego projektu TCAS. Ekspert 
zagadnień klastrowych na Euro-
pean Open Days 2007. W 2005 r. 
ukończył kurs dla Członków Rad 
Nadzorczych Spółek z Udziałem 
Skarbu Państwa. Autor innowacyj-
nego schematu finansowania MŚP 
powstałego przy realizacji projektu 
JOSEFIN (Program Regionu Mo-
rza Bałtyckiego). Pomysłodawca  
i inicjator wielu perspektywicznych 
rozwiązań z zakresu ułatwienia 
dostępu do finansowania dłużnego 
dla wielkopolskich firm. Prywatnie 
mąż i ojciec 2 dzieci.

Blisko 10 tysięcy  
Klientów to dla nas  
nie tylko nobilitacja, 
ale również ogromne 
zobowiązanie.


