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I. PREFERENCYJNE KREDYTY INWESTYCYJNE
Zgodnie z decyzjà Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie zakresu rzeczowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2005 r. Agencja stosowa∏a dop∏aty do oprocentowania kredytów
preferencyjnych udzielonych w latach 1994-2004, a tak˝e dop∏aty do oprocentowania nowoudzielanych kredytów inwestycyjnych w ramach linii kredytowych, które zosta∏y zg∏oszone do Komisji Europejskiej jako tzw. „pomoc istniejàca”. W pierwszej kolejnoÊci stosowano dop∏aty do oprocentowania kredytów w ramach linii kredytowych o strategicznym znaczeniu dla podniesienia konkurencyjnoÊci gospodarstw rolnych oraz dostosowujàcych sektor rolno-spo˝ywczy do wymogów unijnych.
Kredyty inwestycyjne z dop∏atami ARiMR do oprocentowania udzielane sà
ze Êrodków w∏asnych banków, z którymi Agencja zawar∏a stosowne umowy.
Procedura ubiegania si´ o kredyty obejmuje:
● przygotowanie planu przedsi´wzi´cia,
● uzyskanie pozytywnej opinii oÊrodka doradztwa rolniczego w∏aÊciwego
dla miejsca realizacji przedsi´wzi´cia,
● z∏o˝enie w banku wspó∏pracujàcym z Agencjà wniosku o kredyt wraz
z planem przedsi´wzi´cia, opinià ODR oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank.
Ostatecznà decyzj´ o udzieleniu kredytu podejmuje bank. Pozytywna opinia
ODR nie zwalnia banku od w∏asnej oceny przedsi´wzi´cia pod wzgl´dem
zgodnoÊci z obowiàzujàcymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomi´dzy Agencjà a bankiem.
Poni˝ej przedstawione zosta∏y podstawowe informacje o zasadach udzielania
kredytów w ramach poszczególnych linii kredytowych. Pe∏ny tekst zasad
udzielania kredytów dost´pny jest na stronach internetowych Agencji
(www.arimr.gov.pl).
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1. Kredyt na realizacj´ przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w rolnictwie,
przetwórstwie rolno-spo˝ywczym i us∏ugach dla rolnictwa – Symbol IP
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne, w tym agroturystyka w gospodarstwie rolnym, dzia∏y specjalne produkcji rolnej), przetwórstwa rolno-spo˝ywczego i us∏ug dla rolnictwa.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● zakup, modernizacj´, adaptacj´, budow´ i rozbudow´ gospodarstw i zak∏adów,
● zakup nieruchomoÊci majàcych zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy przeznaczenie rolnicze,
● zakup i monta˝ maszyn, urzàdzeƒ i narz´dzi (w przypadku rolnictwa – nie
starszych ni˝ 3-letnie),
● zakup samochodów ci´˝arowych, dostawczych lub specjalistycznych wy∏àcznie dla potrzeb zwiàzanych z produkcjà w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
● budow´ ogrodzeƒ w gospodarstwach rolnych, dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej i zak∏adach przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
● zakup stada podstawowego,
● budow´ i modernizacj´ oczyszczalni i podczyszczalni Êcieków w zak∏adach
przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
● budow´ zagrodowych oczyszczalni Êcieków w gospodarstwach rolnych,
● budow´ lub zakup wraz z przynale˝nym gruntem budynku mieszkalnego,
pod warunkiem, ˝e:
a) w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca lub
jego ma∏˝onek nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania,
b) koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie przekracza 30%
ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, nie wi´cej jednak ni˝ 50 tys. z∏,
● adaptacj´ i remont budynków mieszkalnych i gospodarskich, o ile budynki te s∏u˝à lub b´dà s∏u˝y∏y Êwiadczeniu us∏ug agroturystycznych,
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modernizacj´ budynków mieszkalnych, w tym: zak∏adanie instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wody, gazu,
urzàdzanie pól namiotowych, w tym sanitariatów i doprowadzenie wody,
modernizacj´ i adaptacj´ pomieszczeƒ oraz zakup urzàdzeƒ i narz´dzi
zwiàzanych bezpoÊrednio ze Êwiadczeniem us∏ug weterynaryjnych,
budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,
zakup, budow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ
s∏u˝àcych do prowadzenia badaƒ jakoÊci, skupu i konfekcjonowania miodu, wosku i innych produktów pasiecznych przez podmioty zajmujàce si´
ich przetwórstwem,
transport kupowanych maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, materia∏ów budowlanych, zwierzàt gospodarskich oraz Êrodków obrotowych do produkcji rolnej, z wy∏àczeniem kosztów transportu w∏asnego,
zakup Êrodków obrotowych niezb´dnych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym, pod
warunkiem, ˝e nie przekraczajà one 30% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia inwestycyjnego,
zakup urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji
finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych,
c) patentów, licencji,
d) szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwie rolnym, max. 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´cia w dziale specjalnym produkcji rolnej, max. 8 mln z∏,
c) 70% przedsi´wzi´cia w us∏ugach dla rolnictwa, max. 4 mln z∏,
d) 70% przedsi´wzi´cia w przetwórstwie rolno-spo˝ywczym, max. 8 mln z∏
lub 16 mln z∏ w przetwórstwie mi´sa, mleka lub ziemniaków na skrobi´ na inwestycje w zakresie dostosowania dzia∏alnoÊci do wymogów sanitarnych
i weterynaryjnych obowiàzujàcych w UE lub na wprowadzenie nowych technologii.
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Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat,
WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi nie mniej ni˝ 3% w
skali roku.

2. Kredyt na zakup gruntów rolnych – Symbol KZ
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej).
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany na zakup gruntów rolnych celem:
● utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni u˝ytków rolnych nie mniejszej od Êredniej w danym województwie wg GUS,
● powi´kszenia gospodarstwa rolnego do powierzchni u˝ytków rolnych nie
mniejszej od Êredniej w danym województwie wg GUS,
● finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych.
Powierzchnia u˝ytków rolnych w gospodarstwach utworzonych lub powi´kszonych przy udziale tej linii kredytowej nie mo˝e przekroczyç 300 ha u˝ytków rolnych. W przypadku dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej minimalna
powierzchnia nie obowiàzuje.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç jednoczeÊnie:
a) 80% przedsi´wzi´cia i 4 mln z∏,
b) poziomu Êrednich cen rynkowych gruntów w danym województwie wg
GUS.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 15 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat,
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi nie mniej ni˝ 1,2%
w skali roku.
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3. Kredyt na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez
osoby, które nie przekroczy∏y 40 roku ˝ycia – Symbol MR
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne, posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, które:
● w dniu zawarcia umowy kredytu nie przekroczy∏y 40 roku ˝ycia,
● posiadajà wykszta∏cenie rolnicze lub majà udokumentowany 3-letni okres
pracy w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej o
kierunku zgodnym z dzia∏alnoÊcià, na którà zostanie przeznaczony kredyt,
● mogà byç rencistami, o ile prawo do renty ustalone zosta∏o z tytu∏u cz´Êciowej niezdolnoÊci do pracy na podstawie przepisów innych ni˝ przepisy o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
● nie sà emerytami.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej).
Przy udziale kredytu mo˝na utworzyç lub urzàdziç gospodarstwo rolne o powierzchni u˝ytków rolnych nie ni˝szej od Êredniej w danym województwie
wg danych GUS. Kredyt mo˝e zostaç udzielony gospodarstwu rolnemu
o mniejszej powierzchni, je˝eli zakup gruntów rolnych doprowadzi do powstania gospodarstwa o powierzchni u˝ytków rolnych nie mniejszej od Êredniej w danym województwie wg danych GUS. W przypadku dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej minimalna powierzchnia nie obowiàzuje.
Powierzchnia u˝ytków rolnych w gospodarstwach utworzonych lub powi´kszonych przy udziale tej linii kredytowej nie mo˝e przekroczyç 300 ha u˝ytków rolnych.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m. in. na:
● zakup w formie aktu notarialnego w∏asnoÊci lub prawa wieczystego u˝ytkowania dzia∏ki lub dzia∏ek rolnych wyodr´bnionych geodezyjnie oraz
naniesieƒ i nasadzeƒ znajdujàcych si´ na gruncie i stanowiàcych jego wyposa˝enie,
● zakup, budow´, rozbudow´, modernizacj´, adaptacj´ budynków i budowli gospodarczych,
● zakup i monta˝ maszyn, urzàdzeƒ i narz´dzi rolniczych – nie starszych ni˝
3-letnie,
● zakup stada podstawowego,
7

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

utwardzenie placów w obr´bie gospodarstw i dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej,
zakup samochodów ci´˝arowych, dostawczych lub specjalistycznych wy∏àcznie dla potrzeb zwiàzanych z produkcja w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
zakup Êrodków obrotowych niezb´dnych na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym, pod
warunkiem, ˝e nie przekraczajà one 30% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia inwestycyjnego,
budow´ lub zakup wraz z przynale˝nym gruntem budynku mieszkalnego,
pod warunkiem, ˝e:
a) w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca lub
jego ma∏˝onek nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania,
b) koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie przekracza 30%
ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, nie wi´cej jednak ni˝ 50 tys. z∏,
budow´ zagrodowych oczyszczalni Êcieków w gospodarstwach rolnych,
budow´, zakup, instalacj´ urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝àcych do zasilania w
wod´, energi´ elektrycznà, gaz i odprowadzenie Êcieków w obr´bie gospodarstwa,
zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacje pomieszczeƒ socjalnych w gospodarstwach,
budow´ ogrodzeƒ w gospodarstwach rolnych i dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
budow´ i modernizacj´ dojazdów ∏àczàcych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecià dróg publicznych,
budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,
zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ myjni, obiektów do czyszczenia,
sortowni, przechowalni, zamra˝alni, ch∏odni i sch∏adzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw, dla potrzeb gospodarstw
rolnych,
za∏o˝enie plantacji wieloletnich, ich prowadzenie (nawo˝enie i ochrona
chemiczna roÊlin przed chorobami, szkodnikami i chwastami) do momentu wejÊcia w okres pe∏nego plonowania,
zakup silosów zbo˝owych dla w∏asnych potrzeb przez gospodarstwa rolne,
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zakup, budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków, zakup maszyn i
urzàdzeƒ wykorzystywanych do suszenia ziarna zbó˝ i nasion innych roÊlin dla w∏asnych potrzeb gospodarstw rolnych,
zakup urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji,
finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych,
c) patentów, licencji,
d) szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwie rolnym, max. 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´cia w dziale specjalnym produkcji rolnej, max. 8 mln z∏.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 15 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat.
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi nie mniej ni˝ 1,2%
w skali roku.

4. Kredyt w ramach „Bran˝owego programu wspólnego u˝ytkowania
maszyn i urzàdzeƒ rolniczych” – Symbol BR/10
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej zamierzajàce zespo∏owo u˝ytkowaç maszyny i urzàdzenia rolnicze) lub us∏ug dla rolnictwa.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● zakup maszyn lub zestawów maszyn i urzàdzeƒ rolniczych wraz z ich monta˝em,
● zakup ciàgników, przyczep rolniczych, samochodów ci´˝arowych i dostawczych,
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zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ myjni, obiektów do czyszczenia,
sortowni, przechowalni, zamra˝alni, ch∏odni i sch∏adzalni owoców i warzyw pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw
rolnych,
zakup, budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn
i urzàdzeƒ wykorzystywanych do suszenia ziarna zbó˝ i nasion innych roÊlin dla w∏asnych potrzeb gospodarstw rolnych,
zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ elewatorów i silosów zbo˝owych,
transport kupowanych maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, materia∏ów budowlanych, z wy∏àczeniem kosztów transportu w∏asnego,
finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych,
c) patentów, licencji,
d) szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwach rolnych tworzàcych zespo∏y
wspólnego u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ rolniczych, max. 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´cia w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej tworzàcych zespo∏y wspólnego u˝ytkowania maszyn i urzàdzeƒ rolniczych,
max. 8 mln z∏,
c) 70% przedsi´wzi´cia w us∏ugach dla rolnictwa, max. 4 mln z∏.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 3 lat,
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy w skali roku wynosi nie
mniej ni˝ 2% lub nie mniej ni˝ 1% na realizacj´ przedsi´wzi´ç w zakresie
nowych technologii produkcji zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu
lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony Êrodowiska i utrzymywania zwierzàt.
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5. Kredyt w ramach „Bran˝owego programu restrukturyzacji
przetwórstwa ziemniaka na skrobi´ w Polsce” – Symbol BR/13
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie produkcji skrobi i jej modyfikatów oraz produkcji ziemniaków skrobiowych.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● w zak∏adach produkcji skrobi i jej modyfikatów:
a) modernizacj´ istniejàcych instalacji i urzàdzeƒ poprawiajàcych stan
w zakresie gospodarki energià, wodà i Êciekami, materia∏ami i surowcami oraz ochron´ Êrodowiska naturalnego,
b) zakup maszyn i urzàdzeƒ dla przetwórstwa ziemniaka na skrobi´ i jej
modyfikaty,
c) modernizacj´ w´z∏ów cieplnych,
d) budow´, wzgl´dnie modernizacj´ oddzia∏ów bia∏ka paszowego z wód
sokowych ziemniaka,
e) budow´, wzgl´dnie modernizacj´ oddzia∏ów modyfikacji – uszlachetniania skrobi ziemniaczanej,
f) zakup sprz´tu dla poprawy kontroli jakoÊci ziemniaków skrobiowych i
skrobi ziemniaczanej,
g) budow´ nowych lub modernizacj´ baz odbioru surowca w szczególnoÊci na terenie zak∏adów przetwórczych i w bazach prze∏adunkowych w
terenie;
h) budow´ i modernizacj´ dróg wewn´trznych w zak∏adach przetwórstwa
ziemniaka na skrobi´,
i) utwardzenie placów w obr´bie zak∏adów przetwórstwa ziemniaka na
skrobi´,
j) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
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– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
●

w gospodarstwach produkujàcych ziemniaki skrobiowe:
a) zakup sadzeniaków do reprodukcji oraz sadzeniaków do produkcji towarowej ziemniaków odmian skrobiowych,
b) zakup sprz´tu do sadzenia, piel´gnacji i zbioru ziemniaków sadzeniaków i ziemniaków towarowych,
c) budow´, adaptacj´ i modernizacj´ obiektów na potrzeby przechowalnictwa sadzeniaków na cele produkcji towarowej ziemniaków dla produkcji skrobi ziemniaczanej,
d) zakup maszyn i urzàdzeƒ do nawadniania pól ziemniaczanych na cele
produkcji skrobi ziemniaczanej,
e) budow´ ogrodzeƒ w gospodarstwach rolnych,
f) utwardzanie placów w obr´bie gospodarstw,
g) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwie rolnym, max. 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´cia w przetwórstwie ziemniaka na skrobi´, max.
8 mln z∏ lub 16 mln z∏ w przetwórstwie ziemniaków na skrobi´ na inwestycje w zakresie dostosowania dzia∏alnoÊci do wymogów sanitarnych i
weterynaryjnych obowiàzujàcych w UE lub na wprowadzenie nowych
technologii.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 3 lat.
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy w skali roku wynosi nie
mniej ni˝ 2% lub nie mniej ni˝ 1% na realizacj´ przedsi´wzi´ç w zakresie
nowych technologii produkcji zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu lub
dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych i ochrony Êrodowiska.
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6. Kredyt w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys∏u mi´snego i przetwórstwa jaj w Polsce”
– Symbol BR/14
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wy∏àczeniem emerytów i rencistów oraz osoby prawne.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie uboju, rozbioru oraz przetwórstwa mi´sa czerwonego i drobiowego, ch∏odnictwa sk∏adowego w zakresie
us∏ugowego mro˝enia i przechowywania mi´sa pochodzenia krajowego b´dàcego w∏asnoÊcià zak∏adów mi´snych, produkcji mi´sa czerwonego i drobiowego oraz przetwórstwa jaj.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● w zak∏adach uboju, rozbioru oraz przetwórstwa mi´sa czerwonego i drobiowego:
a) budow´ od podstaw oraz dokoƒczenie budowy nowego zak∏adu wraz z
pomieszczeniami socjalnymi,
b) zakup i monta˝ linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ zwiàzanych
z produkcjà,
c) modernizacj´ i adaptacj´ laboratoriów badania surowca w zak∏adach
oraz zakup niezb´dnego wyposa˝enia,
d) zakup urzàdzeƒ podnoszàcych jakoÊç produktów, którymi sà:
_ w∏aÊciwe urzàdzenia do transportu i przep´du ˝ywca, jak specjalistyczne pojazdy transportowe, wyposa˝enie magazynów ˝ywca i korytarzy przep´dowych,
_ nowoczesne urzàdzenia do przedubojowego osza∏amiania zwierzàt
∏àcznie z ich unieruchamianiem,
_ urzàdzenia ubojowe i rozbiorowe oraz wszelkiego rodzaju sprz´t do
mycia i sterylizacji urzàdzeƒ i pomieszczeƒ,
_ aparatura lub urzàdzenia do klasyfikacji jakoÊciowej tusz, sprz´t do
kontroli jakoÊci oraz klasyfikacji tusz w liniach ubojowych w systemie EUROP,
_ nowoczesne systemy szybkiego wych∏adzania tusz,
_ komory do zamra˝ania i rozmra˝ania surowców mi´snych w kontrolowanych warunkach,
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– nowoczesne urzàdzenia do w´dzenia i obróbki cieplnej przetworów, sprz´t pomocniczy,
– sprz´t do kontroli oraz wyposa˝enie laboratoriów zak∏adowych,
e) budow´ i wyposa˝enie w niezb´dne urzàdzenia pomieszczeƒ do przechowywania odpadów i ubocznych produktów uboju takich, jak:
– przenoÊniki mechaniczne do odprowadzania oÊrodka i kompletów
jelit z linii ubojowych wraz z wyposa˝eniem do ich mycia i sterylizacji,
– pojemniki dla krótkotrwa∏ego przechowywania konfiskat (tzw.
konfiskatory),
– ch∏odnie mi´sa zakwestionowanego,
– magazyny ubocznych jadalnych i niejadalnych artyku∏ów uboju oraz
sprz´t zapewniajàcy warunki dla w∏aÊciwej konserwacji i mycia,
– urzàdzenia do magazynowania krwi na cele technologiczne oraz jej
przeróbki na plazm´ i jej zamra˝ania i przechowywania,
– sprz´t do krótkotrwa∏ego przechowywania i usuwania odpadów,
f) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
●

w ch∏odnictwie sk∏adowym:
a) inwestycje zwiàzane z przyj´ciem i wydawaniem mi´sa – rampy, hole
manipulacyjne:
– prace budowlane zwiàzane z budowà ramp, poprawà stanu posadzek, pozwalajàcych na ruch ci´˝kich wózków wid∏owych,
– prace budowlane zapewniajàce w∏aÊciwe warunki sanitarne (Êciany,
posadzki, sufity),
– instalacje Êluz do przyj´cia i wydawania mi´sa,
– instalacje wodno-Êciekowe,
b) rozbudow´ lub modernizacj´ zamra˝alni:
– prace budowlane eliminujàce krzy˝owanie si´ dróg przy przyj´ciu
mi´sa i jego wydawaniu,
– prace budowlane zapewniajàce w∏aÊciwe warunki sanitarne zamra˝alni,
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c)

d)

e)

f)

●

– zakup i monta˝ niezb´dnych urzàdzeƒ i sprz´tu oraz aparatury
umo˝liwiajàcej zamra˝anie mi´sa,
inwestycje zwiàzane z przechowywaniem mi´sa:
– prace budowlane zapewniajàce w∏aÊciwe warunki sanitarne komór
ch∏odniczych (Êciany, posadzki, sufity),
– instalacje monitoringu komór (czynnik ch∏odniczy, temperatura,
cz∏owiek w komorze, dozór),
– modernizacja oÊwietlenia,
inwestycje zwiàzane z kontrola jakoÊci mi´sa:
– sprz´t do kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP,
– sprz´t do kontroli wagi i wielkoÊci ubytków naturalnych,
– wyposa˝enie laboratoriów zak∏adowych w zakresie kontroli jakoÊci mi´sa,
inwestycje zwiàzane z warunkami sanitarno-technicznymi ch∏odni:
– rozbudowa, modernizacja zaplecza socjalnego,
– rozbudowa, modernizacja myjni samochodów, palet, stojaków, rega∏ów i innego sprz´tu,
– zakup sprz´tu do mycia ramp, holi manipulacyjnych,
finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

w gospodarstwach rolnych i dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej:
a) rozbudow´, modernizacj´, budow´ obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji ˝ywca,
b) zakup i monta˝ linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ zwiàzanych
z produkcjà,
c) adaptacj´ oraz modernizacja budynków b´dàcych w∏asnoÊcià podmiotu ubiegajàcego si´ o kredyt,
d) budow´ ogrodzeƒ,
e) inwestycje dotyczàce infrastruktury w zakresie:
– budowy lub modernizacji oczyszczalni Êcieków lub podczyszczalni,
– budowy lub modernizacji instalacji wodno-Êciekowej,
– budowy wewn´trznych dróg i dojazdów wewnàtrz gospodarstwa lub
dzia∏u specjalnego produkcji rolnej,
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f) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
●

w zak∏adach przetwórstwa jaj:
a) budow´ od podstaw oraz dokoƒczenie budowy nowego zak∏adu,
b) budow´, rozbudow´ i modernizacj´ obiektów zwiàzanych z przetwórstwem jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapewnieniem oddzielenia cz´Êci czystej i brudnej w obiektach,
c) zakup i monta˝ linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ zwiàzanych
z produkcjà,
d) budow´ ogrodzeƒ,
e) inwestycje w infrastrukturze w zakresie:
– budowy lub modernizacji oczyszczalni Êcieków lub podczyszczalni,
– budowy , rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a
tak˝e zakupie urzàdzeƒ do uzdatniania wody,
– budowy magazynów, ch∏odni i instalacji ch∏odniczych,
– budowy pomieszczeƒ do sk∏adowania odpadów i ubocznych produktów otrzymywanych podczas przetwórstwa jaj a tak˝e zakup
urzàdzeƒ niezb´dnych do ich funkcjonowania,
– budowy wewn´trznych dróg, dojazdów i utwardzonych placów,
f) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwie rolnym, max. 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´cia w dziale specjalnym produkcji rolnej, max. 8 mln z∏,
c) 70% przedsi´wzi´cia w przetwórstwie jaj, max. 8 mln z∏,
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d) 70% przedsi´wzi´cia w zakresie uboju, rozbioru, przetwórstwa mi´sa
lub ch∏odnictwa sk∏adowego, polegajàcego na dostosowaniu prowadzonej dzia∏alnoÊci do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych obowiàzujàcych w UE, max. 16 mln z∏,
●

Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 3 lat,

●

WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy w skali roku wynosi nie
mniej ni˝ 2% lub nie mniej ni˝ 1% na realizacj´ przedsi´wzi´ç w zakresie
nowych technologii produkcji zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu
lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony Êrodowiska i utrzymywania zwierzàt.

7. Kredyt w ramach „Bran˝owego programu mleczarskiego”
– Symbol BR/15
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie produkcji, przetwórstwa i skupu
mleka bezpoÊrednio od producentów, produkcji serów topionych oraz badania mleka (laboratorium referencyjne lub laboratoria badania mleka podejmujàce dzia∏ania dla uzyskania akredytacji).
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● w produkcji mleka:
a) zakup krów i ja∏owic hodowlanych posiadajàcych Êwiadectwo pochodzenia,
b) zakup i monta˝ dojarek, stacji udojowych i urzàdzeƒ ch∏odniczych,
c) zakup urzàdzeƒ do zbioru i przygotowania pasz dla byd∏a,
d) rozbudow´ i budow´ obór wraz z infrastrukturà,
e) modernizacj´ obór,
f) zakup maszyn i urzàdzeƒ do gospodarki odchodami zwierz´cymi,
g) budow´ i modernizacj´ dróg ∏àczàcych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych z siecià dróg publicznych,
h) adaptacj´ budynków gospodarczych na obor´,
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i) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà one 12 ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
●

w przetwórstwie mleka:
a) modernizacj´ zak∏adów w celu dostosowania ich do standardów sanitarno-weterynaryjnych UE,
b) zakup maszyn i urzàdzeƒ do przetwórstwa mleka na produkty mleczarskie i mlekopochodne,
c) zakup urzàdzeƒ do wprowadzania systemów kontroli jakoÊci w produkcji, przetwórstwie i skupie mleka obejmujàcy zakup nowoczesnej
aparatury elektronicznej do badania jakoÊci mleka surowego, pó∏produktów oraz produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji wraz z oprogramowaniem, jak równie˝ zakup specjalistycznych Êrodków transportu wraz z ich wyposa˝eniem do przewozu próbek mleka lub pó∏produktów oraz wyrobów gotowych,
d) zakup samochodów-cystern do samodzielnego zbioru mleka lub urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych adaptacj´ posiadanych pojazdów na cysterny do
samodzielnego odbioru mleka od producentów,
e) zakup urzàdzeƒ ch∏odniczych do sch∏adzania mleka z przeznaczeniem
na wyposa˝enie punktów skupu mleka b´dàcych w∏asnoÊcià podmiotu
przetwarzajàcego mleko,
f) budow´ i modernizacj´ dróg wewn´trznych,
g) utwardzanie placów,
h) budow´ ogrodzeƒ,
i) modernizacj´ i adaptacj´ laboratoriów badania surowca oraz zakup
niezb´dnego wyposa˝enia,
j) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
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●

w skupie mleka:
a) zakup dla producentów mleka dojarek, sch∏adzarek, krów i ja∏owic posiadajàcych Êwiadectwo pochodzenia oraz urzàdzeƒ do zbioru i przygotowania pasz,
b) ch∏odni do skupu mleka,
c) samochodów cystern do zbioru mleka,
d) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

●

w produkcji serów topionych:
a) modernizacj´ zak∏adów w celu dostosowania ich do standardów sanitarno-weterynaryjnych UE,
b) zakup maszyn i urzàdzeƒ do produkcji serów topionych,
c) zakup maszyn i urzàdzeƒ do produkcji opakowaƒ, o ile sà one uzupe∏nieniem linii technologicznej do produkcji serów topionych,
d) zakup urzàdzeƒ do wprowadzania systemów kontroli jakoÊci w produkcji serów topionych obejmujàc zakup nowoczesnej aparatury
elektronicznej do badania jakoÊci pó∏produktów i produktów gotowych, gromadzenia i przekazywania informacji,
e) budow´ i modernizacj´ dróg wewn´trznych,
f) utwardzanie placów,
g) budow´ ogrodzeƒ,
h) modernizacj´ i adaptacj´ laboratoriów badania surowca w zak∏adach
przetwórstwa mleka oraz zakup niezb´dnego wyposa˝enia,
i) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP,

●

w laboratoriach:
a) zakup aparatury niezb´dnej do badania mleka,
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b) zakup sprz´tu komputerowego wraz z oprogramowaniem do rejestracji wyników oceny mleka,
c) zakup, budowa, adaptacja i modernizacja budynków i pomieszczeƒ,
d) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
●

Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwie rolnym, max. 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´cia w zakresie skupu mleka, max. 4 mln z∏,
c) 70% przedsi´wzi´cia w przetwórstwie mleka, max. 16 mln z∏.

●

Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 3 lat,

●

WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy w skali roku wynosi nie
mniej ni˝ 2% lub nie mniej ni˝ 1% na realizacj´ przedsi´wzi´ç w zakresie
nowych technologii produkcji zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu
lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych, ochrony Êrodowiska i utrzymywania zwierzàt.

8. Kredyt w ramach „Bran˝owego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys∏u utylizacyjnego w Polsce”
– Symbol BR/16
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania
zw∏ok zwierzàt i dostarczania ich do zbiornic i zak∏adów przetwarzajàcych je
na màczk´, zbierania i gromadzenia lub przetwarzania na màczk´ zw∏ok
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zwierzàt i ubocznych produktów zwierz´cych ró˝nego stopnia ryzyka, spalania màczek i t∏uszczów zwierz´cych wytworzonych z produktów zwierz´cych
szczególnego ryzyka.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● podmioty zajmujàce si´ wy∏àcznie zbieraniem wyspecjalizowanym transportem zw∏ok zwierzàt i dostarczaniem ich do zbiornic i zak∏adów przetwarzajàcych je na màczk´:
a) zakup specjalistycznych Êrodków transportu do zbierania zw∏ok zwierzàt i ich cz´Êci,
b) modernizacj´ posiadanych Êrodków transportu (poprzez zakup np.
zbiornika na zw∏oki zwierzàt z materia∏ów ∏atwych do mycia i dezynfekcji),
c) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
●

podmioty zajmujàce si´ zbieraniem i gromadzeniem zw∏ok zwierzàt i
ubocznych produktów zwierz´cych ró˝nego stopnia ryzyka:
a) zakup specjalistycznych Êrodków transportu do zbierania zw∏ok zwierzàt i ich cz´Êci,
b) modernizacj´ posiadanych Êrodków transportu (poprzez zakup np.
zbiornika na zw∏oki zwierzàt z materia∏ów ∏atwych do mycia i dezynfekcji),
c) budow´ lub modernizacj´ zbiornic zw∏ok pad∏ych zwierzàt,
d) zakup i monta˝ linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ technicznych
zwiàzanych z gromadzeniem zw∏ok,
e) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP,
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●

podmioty zajmujàce si´ przetwarzaniem zw∏ok zwierzàt i ubocznych produktów zwierz´cych ró˝nego stopnia ryzyka:
a) modernizacj´ i rozbudow´ zak∏adów, ∏àcznie z modernizacja cyklu
technologicznego,
b) zakup urzàdzeƒ pomiarowych,
c) budow´ i wyposa˝enie zbiornic zwierzàt,
d) zakup specjalistycznych Êrodków transportu do zbierania zw∏ok zwierzàt i ich cz´Êci,
e) modernizacj´ posiadanych Êrodków transportu (poprzez zakup np.
zbiornika na zw∏oki zwierzàt z materia∏ów ∏atwych do mycia i dezynfekcji),
f) zakup specjalistycznych Êrodków transportu do przewozu màczek i
t∏uszczów zwierz´cych,
g) zakup i monta˝ linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ technicznych
zwiàzanych z produkcjà màczek zwierz´cych i t∏uszczów utylizacyjnych,
h) budow´ i rozbudow´ pomieszczeƒ socjalnych,
i) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

●

podmioty zajmujàce si´ spalaniem màczek i t∏uszczów zwierz´cych wytworzonych z produktów zwierz´cych szczególnego ryzyka:
a) dostosowanie lub budowa podajników màczek wytworzonych z materia∏ów szczególnego ryzyka do instalacji energetycznych do spalania,
b) zakup i monta˝ linii technologicznych, maszyn i urzàdzeƒ technicznych
zwiàzanych ze spalaniem màczki,
c) budow´ instalacji do wy∏àcznego spalania lub spopielania màczek
zwierz´cych przeznaczonych do termicznego przekszta∏cenia,
d) finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
– op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów,
studia wykonalnoÊci),
– op∏at sàdowych i notarialnych,
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– patentów, licencji,
– szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
Ponadto, ww. podmioty z wy∏àczeniem tych, które zajmujà si´ spalaniem màczek i t∏uszczów zwierz´cych wytworzonych w produktów zwierz´cych szczególnego ryzyka, mogà przeznaczyç kredyt na przedsi´wzi´cia z zakresu infrastruktury, np.:
● budow´ lub rozbudow´ stacji uzdatniania wody lub zakup urzàdzeƒ do
uzdatniania wody,
● budow´ lub modernizacj´ instalacji wodno-Êciekowej,
● budow´ hali przyj´ç surowca, muld, instalacji dezodoryzujàcych, wentylacyjnych i biofiltrów,
● budow´, modernizacj´ i wyposa˝enie magazynów màczek,
● budow´ i wyposa˝enie myjni specjalistycznych Êrodków transportu i pojemników na odpady,
● modernizacj´ urzàdzeƒ kanalizacyjnych, podczyszczalni lub oczyszczalni
Êcieków,
● budow´ ogrodzeƒ, wewn´trznych dróg dojazdowych.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 70% przedsi´wzi´cia realizowanego przez podmiot zajmujàcy si´ zbieraniem zw∏ok zwierzàt i ubocznych produktów zwierz´cych ró˝nego
stopnia ryzyka, max. 300 tys. z∏ na ka˝dy wyodr´bniony zak∏ad,
b) 70% przedsi´wzi´cia realizowanego przez podmiot zajmujàcy si´ przetwarzaniem zw∏ok zwierz´cych i ubocznych produktów zwierz´cych na
màczk´, max. 8 mln z∏ na ka˝dy wyodr´bniony zak∏ad,
c) 70% przedsi´wzi´cia realizowanego przez podmiot zajmujàcy si´ spalaniem màczek i t∏uszczów wytworzonych z materia∏ów szczególnego
ryzyka, max. 2 mln z∏.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 3 lat,
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy w skali roku wynosi nie
mniej ni˝ 2% lub nie mniej ni˝ 1% na realizacj´ przedsi´wzi´ç w zakresie
nowych technologii produkcji zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu
lub dostosowania produkcji do wymogów sanitarnych i ochrony Êrodowiska.
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9. Kredyt na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnoÊciowej oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Paƒstwa – Symbol OR
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wy∏àczeniem emerytów i rencistów.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej) na gruntach wytypowanych
przez Agencj´ NieruchomoÊci Rolnych do programu osadnictwa rolniczego
na gruntach Skarbu Paƒstwa.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● zakup w formie aktu notarialnego w∏asnoÊci gruntów Skarbu Paƒstwa
oraz naniesieƒ i nasadzeƒ znajdujàcych si´ na gruncie,
● zakup, budow´, rozbudow´, adaptacj´, modernizacj´ budynków i budowli gospodarczych,
● zakup maszyn i urzàdzeƒ rolniczych – nie starszych ni˝ 3-letnie,
● zakup stada podstawowego,
● budow´ lub zakup wraz z przynale˝nym gruntem budynku mieszkalnego,
pod warunkiem, ˝e:
a) w gospodarstwie nie istnieje budynek mieszkalny i wnioskodawca lub jego ma∏˝onek nie posiada innego budynku mieszkalnego lub mieszkania,
b) koszt zakupu lub budowy budynku mieszkalnego nie przekracza 30%
ca∏kowitych kosztów przedsi´wzi´cia, nie wi´cej jednak ni˝ 100 tys. z∏,
● zakup samochodów ci´˝arowych, dostawczych lub specjalistycznych wy∏àcznie dla potrzeb zwiàzanych z produkcja w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
● budow´, zakup, instalacj´ urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝àcych do zasilania w
wod´, energie elektrycznà, gaz i odprowadzenie Êcieków w obr´bie gospodarstwa,
● utwardzenie placów w obr´bie gospodarstw i dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej,
● budow´ ogrodzeƒ w gospodarstwach rolnych i dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
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rekultywacj´ gruntów rolnych,
sfinansowanie niezb´dnych nak∏adów rzeczowych na uruchomienie
pierwszego cyklu produkcyjnego (do 30% przedsi´wzi´cia),
budow´ silosów do zakiszania pasz obj´toÊciowych w gospodarstwach rolnych,
zakup silosów zbo˝owych dla w∏asnych potrzeb przez gospodarstwa rolne,
zakup, budow´, rozbudow´ modernizacj´ budynków, zakup maszyn i
urzàdzeƒ wykorzystywanych do suszenia ziarna zbó˝ i nasion innych roÊlin dla w∏asnych potrzeb gospodarstw rolnych,
za∏o˝enie plantacji wieloletnich, ich prowadzenie (nawo˝enie i ochrona
chemiczna roÊlin przed chorobami, szkodnikami i chwastami) do momentu wejÊcia w okres pe∏nego plonowania,
budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,
zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ myjni, obiektów do czyszczenia,
sortowni, przechowalni, zamra˝alni, ch∏odni i sch∏adzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw dla w∏asnych potrzeb gospodarstw rolnych,
zakup urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji,
finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych,
c) patentów, licencji,
d) szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç 95% przedsi´wzi´cia, max 4 mln z∏.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 15 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat.
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy w zale˝noÊci od warunków,
jakie spe∏nia oraz od rodzaju przedsi´wzi´cia nie mniej ni˝ 1,2%, 2% lub
3% w skali roku.
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10. Kredyt na realizacj´ przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w rolnictwie,
przetwórstwie rolno-spo˝ywczym i us∏ugach dla rolnictwa przez
grupy producentów rolnych powsta∏e na mocy ustawy z dnia 15
wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach
oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) – Symbol GP
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Grupy producentów rolnych posiadajàce decyzj´ wojewody w∏aÊciwego
ze wzgl´du na siedzib´ grupy o wpisie do rejestru grup, prowadzàce dzia∏alnoÊç, jako przedsi´biorca posiadajàcy osobowoÊç prawnà.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej) oraz przetwórstwa mi´sa.
Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany m.in. na:
● zakup, modernizacj´, adaptacj´, budow´ i rozbudow´ budynków i budowli gospodarczych wykorzystywanych dla potrzeb dzia∏alnoÊci produkcyjnej prowadzonej przez grup´,
● zakup i monta˝ maszyn, urzàdzeƒ i narz´dzi wykorzystywanych do produkcji rolnej,
● zakup stada podstawowego,
● zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ myjni, obiektów do czyszczenia,
sortowni, przechowalni, zamra˝alni, ch∏odni i sch∏adzalni owoców, warzyw i ziemniaków, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw dla potrzeb
dzia∏alnoÊci prowadzonej przez grup´ producentów rolnych,
● zakup, budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn
i urzàdzeƒ wykorzystywanych do suszenia ziarna zbó˝ i nasion innych roÊlin dla potrzeb dzia∏alnoÊci prowadzonej przez grup´,
● zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ elewatorów i silosów zbo˝owych dla dzia∏alnoÊci prowadzonej przez grup´,
● zakup, budow´, adaptacj´ i modernizacj´ elewatorów i silosów do przechowywania nasion roÊlin oleistych dla potrzeb dzia∏alnoÊci prowadzonej
przez grup´,
● wst´pne przygotowanie p∏odów rolnych do sprzeda˝y (czyszczenie, mycie, sortowanie, pakowanie),
● zakup ciàgników, przyczep rolniczych, samochodów ci´˝arowych, dostaw26
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czych, specjalistycznych dla potrzeb dzia∏alnoÊci prowadzonej przez
grup´,
zakup maszyn i urzàdzeƒ wykorzystywanych do: uboju, ch∏odzenia lub
mro˝enia mi´sa, suszenia liÊci tytoniu, suszenia chmielu,
zakup, modernizacj´, adaptacj´ i wyposa˝enie w niezb´dny sprz´t pomieszczeƒ lub obiektów, w których prowadzona b´dzie przez grup´ producentów rolnych sprzeda˝ detaliczna,
zakup niezb´dnego wyposa˝enia pomieszczeƒ zlokalizowanych na terenach gie∏d rolniczych lub rynków hurtowych, w których grupa b´dzie prowadzi∏a sprzeda˝ hurtowà,
budow´ obiektów, zakup, modernizacj´ i instalacj´ maszyn oraz urzàdzeƒ
poprawiajàcych gospodark´ wodno-Êciekowà i ochron´ Êrodowiska,
budow´ i modernizacj´ oczyszczalni i podczyszczalni Êcieków w zak∏adach
przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
budow´ zagrodowych oczyszczalni Êcieków w gospodarstwach rolnych,
budow´ i modernizacj´:
a) dróg ∏àczàcych teren zak∏adu przetwórstwa rolno-spo˝ywczego z siecià
dróg publicznych,
b) dróg wewn´trznych w zak∏adach przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
c) dojazdów ∏àczàcych punkty odbioru mleka w gospodarstwach rolnych
z siecià dróg publicznych,
budow´ ogrodzeƒ w gospodarstwach rolnych, dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej i zak∏adach przetwórstwa rolno-spo˝ywczego,
rekultywacj´ gruntów rolnych,
budow´ silosów do zakiszania pasz obj´toÊciowych,
budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,
zakup urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji,
finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych,
c) patentów, licencji,
d) szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
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inwestycje dostosowujàce do wymogów Unii Europejskiej dotyczàcych
utrzymania kur niosek w klatkach bateryjnych poprzez modernizacj´ klatek bateryjnych.

Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekraczaç 70%, max. 8 mln z∏ lub 16 mln z∏ w przetwórstwie mi´sa na przedsi´wzi´cia w zakresie dostosowania prowadzonej dzia∏alnoÊci do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych obowiàzujàcych w UE,
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 8 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat,
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi 0,25 stopy redyskontowej weksli.

11.

Kredyt na zakup nieruchomoÊci rolnych przeznaczonych na
utworzenie lub urzàdzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta∏towaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) – Symbol GR

Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Rolnicy indywidualni posiadajàcy pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wy∏àczeniem emerytów i rencistów. Za rolnika indywidualnego uwa˝a si´
osob´ fizycznà podejmujàcà lub prowadzàcà dzia∏alnoÊç rolniczà, b´dàcà
w∏aÊcicielem lub dzier˝awcà nieruchomoÊci rolnych:
● o ∏àcznej powierzchni u˝ytków rolnych nieprzekraczajàcej 300 ha,
● prowadzàcà osobiÊcie gospodarstwo rolne (podejmujàcà wszelkie decyzje
dotyczàce prowadzenia dzia∏alnoÊci rolniczej w tym gospodarstwie),
● posiadajàcà kwalifikacje rolnicze (kwalifikacje rolnicze posiada osoba
majàca wykszta∏cenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykszta∏cenie
Êrednie lub wykszta∏cenie wy˝sze; kwalifikacje rolnicze posiada równie˝
osoba, która osobiÊcie prowadzi∏a gospodarstwo rolne lub pracowa∏a
w gospodarstwie rolnym przez okres co najmniej 5 lat),
● zamieszka∏à w gminie, na obszarze której po∏o˝ona jest jedna z nieruchomoÊci rolnych wchodzàcych w sk∏ad tego gospodarstwa.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej).
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Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany na zakup gruntów rolnych w celu:
● utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni u˝ytków rolnych nie mniejszej ni˝ Êrednia w danym województwie wg GUS i nie
wi´kszej ni˝ 300 ha,
● powi´kszenia gospodarstwa rolnego majàcego powierzchni´ co najmniej
1 ha u˝ytków rolnych do powierzchni u˝ytków rolnych nie mniejszej ni˝
Êrednia w danym województwie wg GUS i nie wi´kszej ni˝ 300 ha,
● finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
a) op∏at za us∏ugi (honoraria, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç jednoczeÊnie:
a) 90% ceny umownej gruntów rolnych, nie wi´cej jednak ni˝ 4 mln z∏ na
przedsi´wzi´cie realizowane przez podmiot w gospodarstwie lub gospodarstwach rolnych,
b) poziomu Êrednich cen rynkowych gruntów w danym województwie.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 20 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat.
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi nie mniej ni˝ 1,2%
w skali roku.

12.

Kredyt na realizacj´ przedsi´wzi´ç inwestycyjnych, w zakresie
nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzania
surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu lub w zakresie dostosowania
produkcji zwierz´cej do wymogów sanitarnych, ochrony Êrodowiska i utrzymywania zwierzàt – Symbol NT

Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych,
z wy∏àczeniem emerytów i rencistów, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej.
Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej).
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Kredyt mo˝e zostaç wykorzystany na realizacj´ przedsi´wzi´ç zwiàzanych z
wprowadzaniem nowych technologii produkcji zwierz´cej i roÊlinnej zapewniajàcych wysokà jakoÊç produktu w porównaniu do technologii stosowanych ju˝ w gospodarstwie lub z dostosowaniem produkcji zwierz´cej do obowiàzujàcych wymogów sanitarnych, ochrony Êrodowiska i utrzymywania
zwierzàt, w tym m. in. na:
● modernizacj´, adaptacj´, budow´ i rozbudow´ budynków i budowli gospodarczych,
● zakup i monta˝ maszyn, urzàdzeƒ i narz´dzi rolniczych,
● budow´, adaptacj´ i modernizacj´ myjni, obiektów do czyszczenia, sortowni, przechowalni, zamra˝alni, ch∏odni i sch∏adzalni owoców i warzyw, pakowalni ziemniaków, owoców i warzyw dla potrzeb gospodarstw rolnych,
● budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ wykorzystywanych do suszenia ziarna zbó˝ i nasion innych roÊlin dla
w∏asnych potrzeb gospodarstwa,
● budow´, adaptacj´ i modernizacj´ elewatorów i silosów zbo˝owych dla
w∏asnych potrzeb gospodarstwa,
● budow´, adaptacj´ i modernizacj´ elewatorów i silosów do przechowywania nasion roÊlin oleistych dla w∏asnych potrzeb gospodarstwa,
● budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ wykorzystywanych do wst´pnego przygotowania do sprzeda˝y
(czyszczenie, mycie, sortowanie, pakowanie) p∏odów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie,
● zakup ciàgników oraz przyczep rolniczych,
● budow´, adaptacje i modernizacj´ pomieszczeƒ socjalnych w gospodarstwach rolnych,
● budow´ zagrodowych oczyszczalni Êcieków w gospodarstwach rolnych,
● utwardzenie placów w obr´bie gospodarstw,
● budow´ ogrodzeƒ w gospodarstwach rolnych,
● budow´, rozbudow´ i modernizacj´ budynków oraz zakup maszyn i urzàdzeƒ s∏u˝àcych do konfekcjonowania (rozlewania) miodu dla potrzeb jego producentów,
● transport kupowanych maszyn, urzàdzeƒ, narz´dzi, materia∏ów budowlanych z wy∏àczeniem kosztów transportu w∏asnego,
● zakup urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji,
● finansowanie kosztów ogólnych, o ile nie przekraczajà 12% ca∏kowitych
kosztów przedsi´wzi´cia, w zakresie:
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a) op∏at za us∏ugi (honoraria architektów, in˝ynierów, konsultantów, studia wykonalnoÊci),
b) op∏at sàdowych i notarialnych,
c) patentów, licencji,
d) szkoleƒ i ekspertyz zwiàzanych z systemem HACCP.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekroczyç:
a) 80% przedsi´wzi´cia w gospodarstwie rolnym, max 4 mln z∏,
b) 70% przedsi´wzi´ç w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej, max. 8 mln z∏.
● Maksymalny okres sp∏aty kredytu wynosi 15 lat, w tym karencja w sp∏acie
kapita∏u nie mo˝e przekraczaç 2 lat,
● WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi nie mniej ni˝ 1%
w skali roku.
● Kredytobiorcy po zrealizowaniu przedsi´wzi´cia zobowiàzani sà uzyskaç:
– Êwiadectwo Inspekcji JakoÊci Handlowej Artyku∏ów Rolno-Spo˝ywczych – je˝eli realizowali przedsi´wzi´cia zwiàzane z wprowadzaniem
nowych technologii produkcji,
– zaÊwiadczenie inspektora weterynarii lub ochrony Êrodowiska – je˝eli
realizowali przedsi´wzi´cia zwiàzane z dostosowaniem produkcji zwierz´cej do obowiàzujàcych wymogów sanitarnych, ochrony Êrodowiska
i utrzymywania zwierzàt.
● W przypadku nie dotrzymania ww. warunku dop∏aty Agencji za okres od
daty zawarcia umowy kredytu do dnia przedstawienia odpowiedniego dokumentu obni˝a si´ do poziomu w∏aÊciwego dla kredytów z linii IP.

13. Kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych
i dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej znajdujàcych si´ na obszarach dotkni´tych kl´skà suszy, gradobicia, nadmiernych opadów
atmosferycznych, powodzi, huraganu, po˝aru, plagi gryzoni lub
osuwisk ziemi
– Symbol: KL/01-kredyt inwestycyjny, KL/02-kredyt obrotowy
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej.
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Na co mo˝e byç przeznaczone wsparcie?
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie dzia∏alnoÊci rolniczej (gospodarstwa rolne i dzia∏y specjalne produkcji rolnej).
Zakres przedmiotowy kredytu umo˝liwia:
● przywrócenie funkcji u˝ytkowych:
a) zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-sk∏adowych, szklarni i innych budynków i budowli s∏u˝àcych do
produkcji,
b) budynków mieszkalnych,
c) urzàdzeƒ i obiektów s∏u˝àcych do zasilania w wod´, energie elektrycznà, gaz i odprowadzenie Êcieków w obr´bie gospodarstwa,
d) pomieszczeƒ socjalnych,
e) zagrodowych oczyszczalni Êcieków,
f) placów w obr´bie gospodarstw rolnych,
g) ogrodzeƒ,
h) murów oporowych,
i) uszkodzonych ciàgników, maszyn, urzàdzeƒ rolniczych i urzàdzeƒ do
zarzàdzania procesem produkcji poprzez przeprowadzenie niezb´dnych remontów kapitalnych,
● przywrócenie produkcyjnoÊci poprzez zakup:
a) kwalifikowanego materia∏u szkó∏karskiego na odtworzenie sadu,
b) stada podstawowego inwentarza ˝ywego,
● zakup w miejsce zniszczonych: ciàgników, maszyn, urzàdzeƒ rolniczych,
urzàdzeƒ i oprogramowania do zarzàdzania procesem produkcji, a tak˝e
samochodów ci´˝arowych, dostawczych lub specjalistycznych wy∏àcznie
dla potrzeb zwiàzanych z produkcjà w dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej,
● zakup rzeczowych Êrodków obrotowych do produkcji rolnej, np.:
a) kwalifikowanego materia∏u siewnego i szkó∏karskiego,
b) nawozów mineralnych,
c) paliwa na cele rolnicze,
d) inwentarza ˝ywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoÊci do Êrodków obrotowych,
e) matek pszczelich u˝ytkowych i reprodukcyjnych,
f) pasz treÊciwych i koncentratów paszowych dla zwierzàt gospodarskich,
g) materia∏ów opa∏owych do ogrzewania szklarni i tuneli,
h) pasz obj´toÊciowych.
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Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Kwota kredytu nie mo˝e przekraczaç oszacowanych przez komisj´ powo∏anà
przez wojewod´: wielkoÊci strat w uprawach rolnych, inwentarzu, rzeczowych
Êrodkach do produkcji rolnej oraz wartoÊci odtworzeniowej Êrodków trwa∏ych,
nie wi´cej jednak ni˝ ni˝ 4 mln z∏ na gospodarstwo rolne lub 8 mln z∏ na dzia∏
specjalny produkcji rolnej. Udzia∏ w∏asny kredytobiorcy nie jest wymagany,
● Okres kredytowania dla kredytu kl´skowego:
a) inwestycyjnego wynosi 8 lat, a w przypadku nak∏adów na zakup kwalifikowanego materia∏u szkó∏karskiego na odtworzenie sadu – 5 lat, w
tym karencja 1 rok,
b) obrotowego wynosi 24 miesiàce, przy czym w przedstawionych w poni˝szej tabeli przypadkach okresy stosowania przez ARiMR dop∏at do
oprocentowania kredytu mogà zostaç wyd∏u˝one:
Rok
wystàpienia
kl´ski*

Rodzaj
kl´ski*

Okres stosowania dop∏at

2000

wszystkie

36 miesi´cy
48 miesi´cy – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a kl´ska suszy
4 lata – je˝eli w 2001 r. wystàpi∏a powódê
5 lat – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a kl´ska suszy

2000

susza,
powódê
wymarzni´cie

4 lata
5 lat – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a kl´ska suszy

2001

powódê

4 lata
5 lat – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a kl´ska suszy

2001

wszystkie

3 lata – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a kl´ska suszy

2002

wszystkie

3 lata – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a kl´ska suszy

2003

wszystkie

3 lata – je˝eli w 2003 r. wystàpi∏a równie˝ kl´ska suszy

2003

susza

3 lata

* kl´ska, na likwidacj´ której udzielono kredytu z linii KL/02
Je˝eli wykorzystane zosta∏y ww. mo˝liwoÊci wyd∏u˝ania stosowania
dop∏at, to dalsze wyd∏u˝enie okresu stosowania dop∏at jest mo˝liwe
wy∏àcznie, je˝eli ca∏kowity okres stosowania przez ARiMR dop∏at nie
przekroczy 5 lat i jednoczeÊnie nie b´dzie trwa∏ d∏u˝ej ni˝ do dnia
30.04.2007 r.
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W okresie obj´tym umowà kredytu bank mo˝e wyd∏u˝yç okres sp∏aty
kredytu kl´skowego obrotowego poza przedstawione powy˝ej maksymalne okresy stosowania przez ARiMR dop∏at do oprocentowania.
Agencja nie stosuje wówczas dop∏at, a oprocentowanie kredytu nie
mo˝e byç wy˝sze ni˝ wynikajàce z umowy zawartej pomi´dzy ARiMR
a bankiem,
Karencja w sp∏acie kapita∏u dla kredytu kl´skowego inwestycyjnego wynosi 2 lata, a w przypadku nak∏adów na zakup kwalifikowanego materia∏u szkó∏karskiego na odtworzenie sadu – 1 rok,
WysokoÊç oprocentowania dla kredytobiorcy wynosi nie mniej ni˝ 1,2%
w skali roku.

Ponadto, istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ o zwi´kszenie dop∏at ARiMR do
oprocentowania kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie mi´sa oraz kredytów na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych (symbol DMBRz,
DMMRz).
1. Zwi´kszanie dop∏at Agencji do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie mi´sa (Symbol DMBRz)
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, z wy∏àczeniem emerytów i rencistów i osoby prawne.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Agencja mo˝e zwi´kszyç dop∏aty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki przed dniem 24 wrzeÊnia 2002 r. na realizacj´ przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w przetwórstwie mi´sa, w odniesieniu
do niesp∏aconej cz´Êci kredytu, je˝eli:
a) przedsi´wzi´cie realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorc´
spe∏nia warunki przewidziane w rozporzàdzeniu i w bran˝owym programie wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys∏u mi´snego
w Polsce,
b) kredyt jest sp∏acany zgodnie z warunkami umowy kredytowej lub umowy o sp∏at´ zrestrukturyzowanego d∏ugu,
c) kredytobiorca z∏o˝y w banku wniosek, na formularzu, którego wzór
okreÊli∏ Prezes ARiMR, wraz z opinià w∏aÊciwego OÊrodka Doradztwa
Rolniczego, zwanego dalej ODR o zgodnoÊci realizowanego lub zrealizowanego przedsi´wzi´cia z celami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
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i bran˝owym programie wspierania restrukturyzacji i modernizacji
przemys∏u mi´snego w Polsce.
Dop∏aty do oprocentowania ze Êrodków Agencji mogà byç zwi´kszone od
dnia zawarcia przez bank z kredytobiorcà aneksu do umowy kredytu,
okreÊlajàcego nowe warunki sp∏aty kredytu.
Okres od dnia zwi´kszenia dop∏at do oprocentowania kredytu obj´tego
dop∏atami Agencji do dnia ca∏kowitej sp∏aty kredytu nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ wynikajàcy z ró˝nicy mi´dzy 8 latami, a okresem, jaki minà∏ od
dnia udzielenia kredytu.
Kwota kredytu obj´tego dop∏atami Agencji nie mo˝e przekraczaç poziomu okreÊlonego dla linii bran˝owego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemys∏u mi´snego w Polsce (BR/14).

2. Zwi´kszanie dop∏at Agencji do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie mi´sa oraz kredytów na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych (Symbol DMMRz)
Kto mo˝e uzyskaç wsparcie?
Osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych
z wy∏àczeniem emerytów, spe∏niajàce wszystkie wymogi linii MR.
Jaka jest wysokoÊç i warunki wsparcia?
● Agencja mo˝e zwi´kszyç dop∏aty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielonych przez banki przed dniem 1 stycznia 2003 r. na realizacj´ inwestycji w gospodarstwach rolnych, w odniesieniu do niesp∏aconej
cz´Êci kredytu, je˝eli:
a) przedsi´wzi´cia realizowane lub zrealizowane przez kredytobiorców
lub osoby trzecie, na które zosta∏y przeniesione zobowiàzania z tytu∏u
sp∏aty kredytu spe∏niajà warunki przewidziane w zasadach udzielania
kredytów na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez
osoby, które nie przekroczy∏y 40 roku ˝ycia (MR),
b) kredyt jest sp∏acany zgodnie z warunkami umowy kredytowej,
c) kredytobiorca przedstawi w banku wniosek, na formularzu wed∏ug
wzoru okreÊlonego przez Prezesa Agencji, wraz z opinià w∏aÊciwego
OÊrodka Doradztwa Rolniczego o zgodnoÊci realizowanego lub zrealizowanego przedsi´wzi´cia z celami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu
i zasadach udzielania kredytów z linii MR.
● Dop∏aty do oprocentowania ze Êrodków Agencji mogà byç zwi´kszone od
35

●

●

dnia zawarcia przez bank z kredytobiorcà aneksu do umowy kredytu,
okreÊlajàcego nowe warunki sp∏aty kredytu,
Okres od dnia zwi´kszenia dop∏at do oprocentowania kredytu obj´tego
dop∏atami Agencji do dnia ca∏kowitej sp∏aty kredytu nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ wynikajàcy z ró˝nicy mi´dzy 15 latami, a okresem, jaki minà∏ od
dnia udzielenia kredytu,
Kwota kredytu obj´tego dop∏atami Agencji nie mo˝e przekraczaç poziomu okreÊlonego dla linii na utworzenie lub urzàdzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczy∏y 40 roku ˝ycia (MR).

Procedura ubiegania si´ o zwi´kszenie dop∏at do udzielonych kredytów:
● przed∏o˝enie we w∏aÊciwym dla miejsca realizacji przedsi´wzi´cia ODR:
a) zaÊwiadczenia banku kredytujàcego zawierajàcego informacje o udzielonym kredycie,
b) uzyskanych w banku kredytujàcym kopii umowy kredytu wraz z kopiami innych dokumentów z∏o˝onych przy ubieganiu si´ o kredyt lub restrukturyzacj´ zad∏u˝enia,
c) uzyskanie przez wnioskodawc´ pozytywnej opinii ODR o zgodnoÊci
zrealizowanego lub realizowanego przedsi´wzi´cia z celami okreÊlonymi w rozporzàdzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ ARiMR oraz sposobów ich realizacji oraz z zasadami
udzielania kredytów z linii BR/14 lub MR,
● z∏o˝enie w banku kredytujàcym, który podpisa∏ stosownà umow´ z Agencjà, wniosku na formularzu, wg wzoru okreÊlonego przez Prezesa ARiMR,
● zawarcie przez bank z kredytobiorcà aneksu do umowy kredytu, okreÊlajàcego nowe warunki sp∏aty kredytu.
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Wykaz banków udzielajàcych w 2005 r. kredyty inwestycyjne obj´te
dop∏atami ARiMR i ich oprocentowanie*)
(przy wysokoÊç stopy redyskonta weksli – 4,75% obowiàzujàcej od 01.09.2005 r.)
Oprocentowanie p∏acone bankowi przez kredytobiorc´

Lp.

BANK
IP

BR

MR,
KZ,
GR

KL/01
GP

KL/02

NT

1 Bank Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A.

3,0875 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000 1,2000 1,2000

2 Bank BPH Spó∏ka Akcyjna

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

3 Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.

3,0875 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000 1,2000 1,2000

4 PKO BP S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000 1,2000 1,2000

5 Kredyt Bank S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

1,2000

6 ING Bank Âlàski S.A.

3,0000

1,2000

7 SGB GBW S.A.

3,0875 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000 1,2000 1,2000

8 Bank Zachodni WBK S.A.

3,0875 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000 1,2000 1,2000

9 Bank Millennium S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

1,2000

10 Bank Ochrony Ârodowiska S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

1,2000

11 BRE Bank S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

1,2000

12 Bank Pekao S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

1,2000

13 Nordea Bank Polska S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

14 Bank Inicjatyw
Spo∏eczno – Ekonomicznych S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

15 Mazowiecki Bank Regionalny S.A.

3,0875 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000 1,2000 1,2000

16 Raiffeisen Bank Polska S.A.

3,0000 2,0000 1,2000 1,1875 1,0000

2,000

1,2000 1,1875 1,0000

1,2000

*) Dane aktualne w 2006 r. dost´pne b´dà na stronie www.arimr.gov.pl

II. POR¢CZENIA I GWARANCJE
Por´czenia i gwarancje sp∏aty kredytów inwestycyjnych
Agencja udziela por´czeƒ lub gwarancji na zabezpieczenie sp∏at kredytów
przeznaczonych na realizacj´ inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo˝ywczym i us∏ugach dla rolnictwa.
Z por´czeƒ lub gwarancji udzielanych przez ARiMR mogà korzystaç osoby
fizyczne i prawne oraz inne podmioty nie b´dàce osobami prawnymi, posia37

dajàce zdolnoÊç kredytowà tj. zdolnoÊç do sp∏aty zaciàgni´tego kredytu wraz
z odsetkami w wyznaczonych terminach sp∏aty.
Por´czenia sà terminowe i mogà byç udzielane do wysokoÊci 60% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu oraz odsetek od kwoty obj´tej por´czeniem, nie wi´cej jednak ni˝ 1 mln z∏. Gwarancje sà terminowe i mogà byç
udzielane do kwoty 1 mln z∏.
Podmiot ubiegajàcy si´ o por´czenie lub gwarancj´ sk∏ada do Centrali Agencji, za poÊrednictwem banku kredytujàcego, wniosek na formularzu zatwierdzonym przez Prezesa Agencji. Do wniosku powinny zostaç za∏àczone
w szczególnoÊci:
– warunkowa umowa kredytu, tj. umowa zawierajàca warunek, ˝e bank
uruchomi kredyt po przyj´ciu udzielonego przez Agencj´ por´czenia
lub gwarancji,
– plan przedsi´wzi´cia z pozytywnà opinià w∏aÊciwego terenowo OÊrodka Doradztwa Rolniczego,
– pozosta∏e dokumenty wyszczególnione we wzorze wniosku, dotyczàce
kredytobiorcy oraz realizowanego przedsi´wzi´cia.
Wniosek, który spe∏nia wymogi formalne rozpatrywany jest w terminie 30
dni od daty z∏o˝enia. Por´czenia lub gwarancje Agencji udzielane sà przy
∏àcznym spe∏nieniu nast´pujàcych warunków:
● zawarciu z bankiem kredytujàcym warunkowej umowy o preferencyjny
kredyt inwestycyjny, tj. z dop∏atà Agencji do oprocentowania,
● ustanowieniu przez kredytobiorc´ zabezpieczenia na rzecz Agencji na
wypadek roszczeƒ wynikajàcych z tytu∏u wykonania obowiàzków por´czyciela lub gwaranta – w szczególnoÊci Agencja mo˝e ˝àdaç oÊwiadczenia o poddaniu si´ przez kredytobiorc´ egzekucji w trybie art. 777, pkt 4
kodeksu post´powania cywilnego,
● uiszczeniu przez kredytobiorc´ prowizji w wysokoÊci 1% por´czanej lub 2%
gwarantowanej kwoty kredytu, najpóêniej do dnia uruchomienia kredytu.
Udzielenie por´czenia lub gwarancji nast´puje na podstawie umowy zawartej na piÊmie mi´dzy Agencjà a kredytobiorcà. Po zawarciu powy˝szej umowy Agencja przedstawia bankowi kredytujàcemu do podpisu umow´ por´czenia lub wystawia dokument gwarancji.
W okresie obowiàzywania por´czenia lub gwarancji kredytobiorca ma obowiàzek przekazywaç Agencji okresowe sprawozdania i raporty oraz dokumenty i informacje niezb´dne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej.
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Por´czenia i gwarancje sp∏aty kredytów kl´skowych
Agencja mo˝e udzielaç gwarancji lub por´czeƒ sp∏aty kredytów udzielanych na
wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzia∏ach specjalnych produkcji rolnej znajdujàcych si´ na obszarach dotkni´tych skutkami kl´sk ˝ywio∏owych.
Gwarancje i por´czenia udzielane sà na oznaczony czas, do wysokoÊci 80% wykorzystanej kwoty kredytu wraz z odsetkami od kwoty obj´tej gwarancjà lub por´czeniem, nie wi´cej jednak ni˝ do ∏àcznej kwoty 65 tys. z∏. Agencja pobiera prowizj´ w wysokoÊci 0,8% kwoty udzielonego por´czenia lub gwarancji.
O udzielenie przez Agencj´ por´czeƒ lub gwarancji sp∏aty kredytów „kl´skowych” mo˝na ubiegaç si´ wy∏àcznie za poÊrednictwem banków, które podpisa∏y z ARiMR umow´ o wspó∏pracy. Obecnie wspó∏pracujà z Agencjà cztery banki, tj. Mazowiecki Bank Regionalny S.A., Bank Polskiej Spó∏dzielczoÊci S.A.,
Bank Zachodni WBK S.A. oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
Umowy o wspó∏pracy zawarte z powy˝szymi bankami przewidujà uproszczony tryb rozpatrywania wniosków o udzielenie por´czenia oraz zwyk∏y tryb
rozpatrywania wniosków o udzielenie gwarancji.
Przy udzielaniu por´czeƒ kredytów kl´skowych obowiàzuje tryb uproszczony, umo˝liwiajàcy kredytobiorcom za∏atwienie wszelkich formalnoÊci bezpoÊrednio w bankach kredytujàcych, które dzia∏ajàc w imieniu Agencji:
● przyjmujà i rozpatrujà wnioski,
● przyjmujà prawne zabezpieczenia wierzytelnoÊci Agencji w formie weksli
in blanco,
● zawierajà z kredytobiorcami umowy o udzielenie por´czenia.
Agencja zawiera z bankami zbiorcze umowy por´czenia, obejmujàce wszystkie kredyty kl´skowe udzielone przez dany bank, których zabezpieczeniem
jest por´czenie Agencji.
Przy ubieganiu si´ o udzielenie gwarancji kredytu kl´skowego obowiàzuje
tryb zwyk∏y zgodnie, z którym wnioski przedk∏adane sà do Centrali Agencji
za poÊrednictwem banku kredytujàcego, po zawarciu przez kredytobiorc´
warunkowej umowy kredytowej. Agencja w terminie 30 dni od daty wp∏ywu
wniosku o udzielenie gwarancji wraz z kompletem wymaganych dokumentów, podejmuje decyzj´ w sprawie udzielenia gwarancji i powiadamia o jej
treÊci bank kredytujàcy oraz kredytobiorc´. W przypadku decyzji pozytywnej Agencja podpisuje z kredytobiorcà umow´ o udzielenie gwarancji, a po
ustanowieniu prawnych zabezpieczeƒ udzielanej gwarancji, do banku kredytujàcego przekazywany jest dokument gwarancji.
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Por´czenia kredytów studenckich
Ze wzgl´du na trudnoÊci z dost´pnoÊcià kredytów studenckich dla m∏odzie˝y z obszarów wiejskich m.in. ze wzgl´du na niewystarczajàce w opinii banków zabezpieczenia kredytowe, w tym trudnoÊci ze znalezieniem por´czycieli, o dochodach adekwatnych do oczekiwaƒ banków, Agencja w ramach istniejàcego systemu kredytów studenckich, poczàwszy od 2001 roku realizuje
inicjatyw´ polegajàcà na udzielaniu por´czeƒ kredytowych.
W zale˝noÊci od wysokoÊci dochodu na osob´ w rodzinie Agencja mo˝e por´czaç do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu studenckiego.
Por´czenie Agencji w wysokoÊci 100% mogà uzyskaç ci studenci, których
dochód na osob´ w rodzinie uprawnia do korzystania ze Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej. Agencja nie pobiera prowizji od udzielonych por´czeƒ kredytów studenckich.
Przy wspó∏pracy z bankami kredytujàcymi wdro˝ono procedury umo˝liwiajàce studentom za∏atwienie wszystkich formalnoÊci zwiàzanych z por´czeniem ARiMR bezpoÊrednio w placówkach bankowych. Ubiegajàc si´ o uzyskanie por´czenia Agencji nale˝y w oddziale banku wspó∏pracujàcego
z Agencjà przed∏o˝yç nast´pujàce dokumenty:
● wniosek o udzielenie por´czenia przez ARiMR na wzorze okreÊlonym
przez ARiMR,
● zaÊwiadczenie z urz´du gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi,
● dokumenty Êwiadczàce o dochodach w rodzinie,
● zaÊwiadczenie z gminnego oÊrodka pomocy spo∏ecznej o wysokoÊci dochodu na osob´ w rodzinie studenta, kwalifikujàcego do Êwiadczeƒ pieni´˝nych z pomocy spo∏ecznej (dla studentów ubiegajàcych si´ o por´czenie Agencji w wys. 100%).
Aktualnie wnioski o udzielenie por´czenia Agencji mogà byç sk∏adane
w Banku Gospodarki ˚ywnoÊciowej S.A
III. POMOC FINANSOWA DLA GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH ZE ÂRODKÓW KRAJOWYCH
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2002 r. udziela pomocy finansowej grupom producentów rolnych na podstawie ustawy z dnia 15
wrzeÊnia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwiàzkach (Dz. U. Nr
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88, poz. 983). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze Êrodków pochodzàcych z Sekcji
Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U.
Nr 229, poz. 2273) oraz w oparciu o przepisy § 19a rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegó∏owych kierunków dzia∏aƒ ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 16 poz.82 ze zm.) pomoc
z bud˝etu krajowego skierowana jest do grup zarejestrowanych przez wojewodów do 30 kwietnia 2004r.
Poziom pomocy wynosi w pierwszym roku dzia∏alnoÊci 5%, w drugim 4%,
w trzecim 3%, w czwartym 2% i w piàtym 1% udokumentowanych rocznych
przychodów netto ze sprzeda˝y produktów, z uwagi, na które grupa zosta∏a
utworzona i wytworzonych w gospodarstwach jej cz∏onków. Ponadto maksymalna kwota pomocy nie mo˝e byç wy˝sza w kolejnych latach od 80-krotnoÊci, 64-krotnoÊci, 48-krotnoÊci, 32-krotnoÊci i 16-krotnoÊci przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia bez wyp∏at z zysku, którego wysokoÊç jest og∏aszana przez Prezesa GUS za ostatni kwarta∏ roku poprzedzajàcego przyznanie
pomocy.
Pomoc finansowa w uj´ciu rzeczowym dotyczy refundacji wydatków poniesionych na zak∏adanie i prowadzenie dzia∏alnoÊci administracyjnej grup producentów rolnych, w okresie pierwszych 5 lat od dnia wydania przez wojewod´ decyzji administracyjnej stwierdzajàcej spe∏nienie przez grup´ warunków okreÊlonych w w/w ustawie. W ramach pomocy finansowej na za∏o˝enie
i wsparcie dzia∏alnoÊci administracyjnej mogà byç finansowane m.in. faktycznie poniesione wydatki na o us∏ugi prawne, opracowanie planów dzia∏ania
grupy, zakup niezb´dnego wyposa˝enia pomieszczeƒ administracyjno – biurowych o wartoÊci jednostkowej poni˝ej 3.500,00 z∏ i socjalnych oraz wydatki wynikajàce z przyj´tych przez grupy planów dzia∏ania poniesione na wynagrodzenia oraz sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych przez grup´ na podstawie umowy o prac´, umowy
zlecenia lub umowy o dzie∏o, na us∏ugi doradcze i prawne, podró˝e s∏u˝bowe
pracowników administracyjnych, materia∏y i us∏ugi zwiàzane z prowadzeniem dzia∏alnoÊci administracyjnej, podstawowe ubezpieczenia i najem pomieszczeƒ s∏u˝àcych do prowadzenia dzia∏alnoÊci administracyjnej.
Do koƒca kwietnia 2004 r. w Polsce zarejestrowano 76 grup producentów
rolnych, które spe∏niajà warunki ustawy o grupach producentów rolnych
i ich zwiàzkach oraz o zmianie innych ustaw.
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Tabela 1. Liczba grup producentów zarejestrowanych w Polsce w latach 2001-2004
Liczba GPR wpisanych do rejestrów
do 30.04.2004 r.
Lp.

Województwo

Lata rejestracji
2001

2002

2003

2004

Razem

1

dolnoÊlàskie

3

1

3

0

7

2

kujawsko-pomorskie

1

5

3

1

10

3

lubelskie

0

0

8

1

9

4

lubuskie

0

1

0

0

1

5

∏ódzkie

0

0

1

1

2

6

ma∏opolskie

0

4

6

0

10

7

mazowieckie

0

3

3

2

8

8

opolskie

1

0

1

0

2

9

podkarpackie

1

0

3

0

4

10

podlaskie

0

0

2

4

6

11

pomorskie

0

2

0

0

2

12

Êlàskie

0

0

1

0

1

13

Êwi´tokrzyskie

1

0

2

0

3

14

warmiƒsko-mazurskie

0

0

2

0

2

15

wielkopolskie

1

3

3

0

7

16

zachodniopomorskie

0

1

1

0

2

RAZEM

8

20

39

9

76

* dane na podstawie informacji przekazywanych przez wojewodów
Najwi´cej grup zarejestrowano w województwach: kujawsko-pomorskim
i ma∏opolskim – po 10, lubelskim – 9 i mazowieckim – 8.
Wyst´puje du˝e zró˝nicowanie pod wzgl´dem iloÊci cz∏onków tworzàcych
grup´, od minimalnej liczby okreÊlonej w ustawie o grupach tj. 5, do kilkuset
producentów nale˝àcych co jednej organizacji. Najwi´kszà liczb´ cz∏onków
skupiajà grupy producentów tytoniu i trzody chlewnej.
Zdecydowana wi´kszoÊç grup zosta∏a zarejestrowana ze wzgl´du na nast´pujàce produkty: owoce i warzywa – 22, zbo˝a – 19, trzoda chlewna i tytoƒ
po 9. Podzia∏ grup z uwagi na rodzaj produktu przedstawia Tabela 2.
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Tabela 2.
liczba
grup

udzia∏

owoce-warzywa

22

28,9%

ziarno zbó˝

19

25,0%

trzoda chlewna ˝ywa

9

11,8%

liÊcie tytoniu suszone

9

11,8%

mleko krowie

2

2,6%

drób domowy ˝ywy

2

2,6%

strusie

2

2,6%

szyszki chmielowe

2

2,6%

buraki cukrowe

1

1,3%

jaja ptasie

1

1,3%

króliki ˝ywe, mi´so i jadalne podroby królicze: Êwie˝e, ch∏odzone, mro˝one

1

1,3%

kwiaty Êwie˝e- ci´te, doniczkowe

1

1,3%

mi´so i jadalne podroby z drobiu- Êwie˝e, ch∏odzone i mro˝one

1

1,3%

owce, kozy ˝ywe

1

1,3%

roÊliny zielne (lecznicze)

1

1,3%

ziemniaki Êwie˝e lub ch∏odzone

1

1,3%

˝ywiec wo∏owy

1

1,3%

RAZEM

76

100,0%

Produkty, grupy produktów ze wzgl´du na które utworzono grupy

●

Za rok 2002 pomoc finansowà otrzyma∏o 13 grup producentów rolnych
z 6 województw. Agencja wyp∏aci∏a Êrodki w wysokoÊci 829,4 tys. z∏. Ârednia kwota udzielonej pomocy wynosi∏a 63,8 tys. z∏.

●

W 2003 r. liczba beneficjentów tej formy pomocy wzros∏a do 31. Zasi´g
pomocy rozszerzony zosta∏ na obszar 12 województw. Za 2003 r. pomoc
wyp∏acono 31 grupom w ∏àcznej wysokoÊci 2.376,3 tys. z∏. Ârednia kwota
udzielonej pomocy wynosi∏a 76,7 tys. z∏.

●

W 2004 r. do Agencji z wnioskami o pomoc finansowà na za∏o˝enie
i wsparcie dzia∏alnoÊci administracyjnej wystàpi∏y 63 grupy. Agencja zawar∏a umowy z 61 grupami producentów rolnych na ∏àcznà kwot´ pomo43

cy 6.141,6 tys. z∏. Z tytu∏u umów zawartych w 2004 r. przekazano pomoc
58 grupom w ∏àcznej wysokoÊci 5.071,3 tys. z∏.
Najwi´cej grup o pomoc finansowà za 2004 r. ze Êrodków krajowych wystàpi∏o z województw: ma∏opolskiego – 9, lubelskiego – 8, wielkopolskiego – 7.
Ârednia kwota pomocy w 2004 r. wg umów wynios∏a 100,7 tys. z∏.
Wykres 1. Liczba grup producentów rolnych korzystajàcych z pomocy
ARiMR w latach 2002-2004 w podziale na województwa.
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Na podstawie analizy wniosków o p∏atnoÊç i dokumentów z∏o˝onych przez grupy korzystajàce z pomocy finansowej Agencji mo˝na zauwa˝yç wyraêny trend
wzrostowy przychodów ze sprzeda˝y produktów, ze wzgl´du na które grupy zosta∏y utworzone i wytworzonych w gospodarstwach cz∏onków grup, co wskazuje
na du˝e tempo rozwoju grup, wzrost obrotów handlowych i osiàganych zysków.
W okresie stosowania tej formy pomocy przez Agencj´ nastàpi∏ wzrost liczby grup producentów rolnych i ich cz∏onków. Wed∏ug opinii przedstawicieli
grup producentów rolnych udzielona przez Agencj´ pomoc finansowa przyczyni∏a si´ do ich rozwoju ekonomicznego, gdy˝ Êrodki te mog∏y przeznaczyç
na prowadzenie dzia∏alnoÊci statutowej.
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