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Kredyty inwestycyjne i kl skowe w 2016 roku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze rodków krajowych pomoc na
realizacj  inwestycji w gospodarstwach rolnych, dzia ach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie
ródl dowym oraz przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mi czaków.

Przed akcesj  Polski do UE kredyty preferencyjne stanowi y podstawowe ród o finansowania
inwestycji zwi zanych z popraw  jako ci i konkurencyjno ci produktów rolnych, dostosowaniem
gospodarstw do wymogów rynku czy zwi kszeniem efektywno ci produkcji.

Podstawow  form  wspierania procesu modernizacji i rozwoju rolnictwa, przetwórstwa rolno-
spo ywczego dla rolnictwa rodkami z bud etu krajowego s  dop aty stosowane przez ARiMR do
oprocentowania kredytów.

W 2016 r. mo na ubiega  si  o nast puj ce kredyty preferencyjne:

 z dop atami ARiMR do oprocentowania:
o na inwestycje w rolnictwie i rybactwie ródl dowym (linia RR),
o na zakup u ytków rolnych (linia Z),
o na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mi czaków oraz

na zakup akcji i udzia ów (linia PR),
o na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia ach specjalnych produkcji

rolnej, w których wyst pi y szkody spowodowane przez susz , grad, deszcz nawalny,
ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powód , huragan, piorun,
obsuni cie si  ziemi lub lawin  (linia inwestycyjna K01, linia obrotowa K02),

o na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie rodków trwa ych – du e
przedsi biorstwa ( linia inwestycyjna DK01, linia obrotowa DK02)

 z cz ciow  sp at  kapita u na zakup u ytków rolnych przez m odych rolników (linia MRcsk).

Pomimo zmniejszenia liczby linii kredytowych utrzymano mo liwo  realizacji wi kszo ci inwestycji,
zarówno w rolnictwie jak i w przetwórstwie. Przy udziale kredytów z linii Z, RR i MRcsk gospodarstwa
rolne b  mia y mo liwo  nabywania u ytków rolnych. Zakup wy cznie u ytków rolnych b dzie
obj ty pomoc  de minimis w sektorze rolnym - max 15 tys. EUR w ci gu 3 lat (linia Z) lub pomoc  dla

odych rolników w formie cz ciowej sp aty kapita u (linia MRcsk). Natomiast, je eli zakup gruntów
stanowi  b dzie cz  inwestycji obejmuj cej równie  inne elementy - np. zakup lub budow
budynków, to b dzie finansowany kredytem w cz ci nieprzekraczaj cej 10% cznej kwoty
planowanych do poniesienia nak adów inwestycyjnych (linia RR).

Maksymalna d ugo  okresu kredytowania w przypadku kredytów inwestycyjnych z dop at  ARiMR do
oprocentowania wyniesie 15 lat. W przypadku kredytów „kl skowych” okres ten powinien zako czy
si  po maksymalnie 4 latach od daty wyst pienia szkód. Natomiast w przypadku kredytów z
cz ciow  sp at  kapita u (linia MRcsk) nie mo e by  krótszy ni  5 lat.

Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych wyniesie nie wi cej ni  stopa referencyjna WIBOR ustalana
dla po yczek na rynku mi dzybankowym udzielanych na okres 3 miesi cy (WIBOR 3M), zaokr glona
do drugiego miejsca po przecinku, powi kszona o nie wi cej ni  2,5 punktu procentowego, i b dzie

acone przez:

 kredytobiorc  - w wysoko ci 0,67 oprocentowania obliczonego zgodnie z wy ej
przedstawionym sposobem, jednak nie mniej ni  3%, a w przypadku gdy oprocentowanie
obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poni ej 3% - w wysoko ci tego oprocentowania,

 Agencj  - w pozosta ej cz ci.



2

Natomiast w przypadku kredytów "kl skowych" b dzie p acone przez:

 kredytobiorc  - w wysoko ci:
o 0,5 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powy ej, jednak nie mniej ni

1,5% - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji, je eli
w dniu wyst pienia tych szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z
wy czeniem k i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierz t gospodarskich w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej by o ubezpieczonych co
najmniej od jednego z ryzyk,

o 0,67 oprocentowania ustalonego w sposób omówiony powy ej, jednak nie mniej ni
3%, a gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poni ej 3%, w
wysoko ci tego oprocentowania - w przypadku kredytów na sfinansowanie kosztów
odtworzenia rodków trwa ych po wyst pieniu szkód,

 Agencj  - w pozosta ej cz ci.

Je eli w dniu wyst pienia szkód nie by o stosownej umowy ubezpieczenia, to wysoko
oprocentowania kredytu „kl skowego” p aconego przez kredytobiorc  b dzie stanowi a ró nic
pomi dzy wysoko ci  nale nego bankowi oprocentowania i wysoko ci  po owy oprocentowania

aconego przez Agencj .

Szczegó owe informacje  o liniach kredytowych mo na uzyska  w naszej broszurze
„ Kredyty preferencyjne w rolnictwie, przetwórstwie produktów rolnych, przetwórstwie ryb, skorupiaków
i mi czaków oraz w rybactwie ródl dowym” oraz na stronie internetowej:
www.arimr.gov.pl w zak adce Pomoc krajowa.

http://www.arimr.gov.pl/
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Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych i kl skowych udzielanych przez Banki
obowi zuj ce w okresie 01.10.2016r. – 31.12.2016r.

(wysoko  WIBOR – 1,71%, wg stawki z dnia 31.08.2016 r.)

L.p. Bank Mar a

Banku

Oprocentowanie

Oprocentowanie p acone bankowi przez
kredytobiorc  w liniach kredytowych:

RR,
Z, PR

K01

K02

Ubezpieczeni Nieubezpieczeni

1 Bank Polskiej
Spó dzielczo ci SA

2,50 4,2100 3,00 3,00 2,1050 3,1575

2 SGB-Bank SA 2,50 4,2100 3,00 3,00 2,1050 3,1575

3 Krakowski Bank
Spó dzielczy

2,50 4,2100 3,00 3,00 2,1050 3,1575

4 Bank BG  BNP
Paribas SA

2,48 4,1900 3,00 3,00 2,0950 3,1425

5 Raiffeisen Bank
Polska SA

2,30 4,0100 3,00 3,00 2,0050 3,0075

6 Bank Zachodni WBK
SA

1,95 3,6600 3,00 3,00 1,8300 2,7450

7 Pekao SA 1,80 3,5100 3,00 3,00 1,7550 2,6325

Oznaczenia symboli linii kredytowych:

RR -  kredyty na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie ródl dowym
Z- kredyty na zakup u ytków rolnych
PR -  kredyty na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mi czaków oraz
             na zakup akcji lub udzia ów
K01 -  kredyty kl skowe inwestycyjne
K02 -  kredyty kl skowe obrotowe
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