https://gmina.zgorzelec.pl

ARiMR - dodatkowe pieni?dze na kredyty preferencyjne

Rolnicy, którzy chc? ubiega? si? o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARiMR,
mog? sk?ada? wnioski w bankach wspó?pracuj?cych z Agencj?. Pomoc ARiMR polega na p?aceniu za
kredytobiorc? cz??ci oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. W efekcie rolnik ma ta?szy kredyt ni? w
przypadku, gdyby korzysta? z kredytu komercyjnego.
3 kwietnia 2020 r. Agencja udost?pni?a wspó?pracuj?cym bankom na 2020 r. dodatkowe limity akcji kredytowej oraz
?rodki na dop?aty do oprocentowania kredytów. Je?eli wyczerpie si? pula
?rodków, zostanie zwi?kszona w miar? zapotrzebowania. ??czna pula ?rodków na kredyty wyniesie:
I. Kredyty na sfinansowanie cz??ci kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
- limit akcji kredytowej w wysoko?ci 500 mln z?,
- ?rodki w kwocie 4,0 mln z? na dop?aty do oprocentowania w/w kredytów.
II. Kredyty na wznowienie produkcji po kl?skach ?ywio?owych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
- limit akcji kredytowej w wysoko?ci 1 mld z?,
- ?rodki w kwocie 21,8 mln z? na dop?aty do oprocentowania w/w kredytów.
I. Kredyty na sfinansowanie cz??ci kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)
Podmioty zajmuj?ce si? produkcj? roln? mog? ubiega? si? o udzielenie:
- kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie ?ródl?dowym – linia RR;
- kredytu na zakup u?ytków rolnych – linia Z.
Podmioty zainteresowane realizacj? inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mi?czaków
mog? ubiega? si? o kredyt z linii PR.
Kredyty inwestycyjne mog? by? przeznaczone na zakup gruntów rolnych, budow? i modernizacj? budynków s?u??cych
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do produkcji rolnej oraz tworzenie infrastruktury gospodarstw, zakup maszyn i urz?dze? rolniczych. Kwota kredytów
inwestycyjnych dla jednego gospodarstwa rolnego wynosi 5 mln z?, natomiast dzia?y specjalne produkcji rolnej mog?
uzyska? kredyty do wysoko?ci ??cznie 8 mln z?.
W przypadku kredytów przeznaczonych na przedsi?wzi?cia w zakresie przetwórstwa kwota kredytu wynosi do 16 mln
z?.
II. Kredyty na wznowienie produkcji po kl?skach ?ywio?owych (z linii K01, K02, DK01, DK02)
Kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia?ach specjalnych produkcji rolnej, stanowi?ce pomoc
rolnikom poszkodowanym przez niektóre zjawiska atmosferyczne.
Kredyty „kl?skowe” tzw. obrotowe, czyli na przywrócenie produkcyjno?ci – na zakup rzeczowych ?rodków do
produkcji rolnej, m.in. kwalifikowanego materia?u siewnego i szkó?karskiego, nawozów mineralnych, ?rodków ochrony
ro?lin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza ?ywego, pasz tre?ciwych i koncentratów, pasz obj?to?ciowych, a tak?e
kredyty „kl?skowe” inwestycyjne – na przywrócenie funkcji u?ytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków
inwentarskich, uszkodzonych ci?gników, maszyn i urz?dze? rolniczych, elementów infrastruktury rolniczej oraz zakup
kwalifikowanego materia?u szkó?karskiego i stada podstawowego inwentarza ?ywego.
Rolnicy mog? ubiega? si? o kredyt na wznowienie produkcji po kl?skach ?ywio?owych (z linii K01, K02, DK01, DK02).
W tym przypadku pula ?rodków przeznaczonych na dop?aty do oprocentowania wynosi 21,8 mln z?, a limit akcji
kredytowej – 1 mld z?. Do wniosku o udzielnie kredytu kl?skowego trzeba do??czy? protokó? oszacowania szkód.
Kwota kredytu nie mo?e przekroczy? wysoko?ci szkód w uprawach rolnych lub zwierz?tach gospodarskich
oszacowanych przez komisj? – 5 mln z? na gospodarstwo rolne lub 8 mln z? na dzia? specjalny produkcji rolnej. O taki
kredyt mo?na ubiega? si? w ci?gu 12 miesi?cy od daty sporz?dzenia protoko?u oszacowania szkód. Jego
beneficjentami mog? by? m. in. rolnicy indywidualni, mikro, ma?e, ?rednie przedsi?biorstwa. Do uzyskania kredytu nie
jest konieczne wniesienie wk?adu w?asnego. Rozliczenie 50% ?rodków obrotowych odbywa si? na podstawie
dokumentów zakupu od dnia wyst?pienia szkody.
Jak wygl?da procedura udzielania kredytu?
W przypadku kredytu inwestycyjnego wnioskodawca sk?ada w banku plan przedsi?wzi?cia wraz z wnioskiem
kredytowym. Bank analizuje dokumenty pod k?tem spe?nienia wymogów okre?lonych przez zasady udzielania
kredytów oraz wymogów stawianych przez bank. ARiMR dop?aca do oprocentowania kredytów.
Gdzie zaci?gn?? taki kredyt?
Wnioski o kredyty preferencyjne przyjmuj?: Bank Polskiej Spó?dzielczo?ci S.A. i SGB-Bank S.A., a tak?e zrzeszone w
nich Banki Spó?dzielcze oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Krakowski Bank Spó?dzielczy, PEKAO S.A., Santander
Bank Polska S.A.
Szczegó?owe informacje znajduj? si? na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zak?adce
„Pomoc krajowa” oraz w bankach udzielaj?cych kredytów.
?ród?o: ARiMR
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