Zaufaj profesjonalistom!

Zasady udzielania kredytu z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez
młodych rolników (linia MRcsk) – najważniejsze informacje
Na co może być przeznaczony kredyt z linii MRcsk?
1. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie zakupu użytków rolnych, których
przeznaczenie określone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy jest rolnicze, w celu
utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego do powierzchni nie
większej niż 300 ha użytków rolnych.
2. W przypadku zakupu użytków rolnych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego kredyt
może zostać udzielony, jeżeli gospodarstwo będzie miało powierzchnię nie mniejszą od ogłoszonej
na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego średniej
powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie, obowiązującej
na dzień złożenia wniosku o kredyt.
Kto może skorzystać z takiego kredytu?
1. kredyt może ubiegać się osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
2) w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,
3) jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
4) posiada kwalifikacje zawodowe określone w ust. 2,
5) po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako kierujący tym
gospodarstwem,
6) zobowiąże się, że w terminie 18 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego w
zakresie podatku rolnego z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego stanie się rolnikiem
aktywnym zawodowo i złoży w banku oświadczenie w tej sprawie, wg wzoru określonego w
załączniku nr 5,
7) przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 9 miesięcy od
dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia osiągnięcie rocznej nadwyżki bezpośredniej z
działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwie w wysokości co najmniej 4 ESU w okresie
5 lat od dnia udzielenia kredytu.
2. Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 4), uważa się za
spełniony, jeżeli osoba fizyczna posiada:
1) stopień naukowy doktora lub ukończone studia trzeciego stopnia w dziedzinie nauk rolniczych
lub nauk weterynaryjnych lub
2) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia
magisterskie na kierunku wymienionym w ust. 1 załącznika nr 1, lub na kierunkach studiów, w
ramach których zakres kształcenia albo standardy kształcenia obejmują treści w zakresie
związanym z działalnością rolniczą, w wymiarze łącznym co najmniej 200 godzin lub co
najmniej 30 punktów uzyskanych w ramach Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji
Punktów (European Credit Transfer and Accumulation System), lub
3) ukończone studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia
magisterskie, lub studia magisterskie, na kierunku związanym z kształceniem w zakresie innym
niż wymieniony w ust. 1 załącznika nr 1, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie,
lub ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z działalnością w rolnictwie, lub
4) kwalifikacje w zawodzie wymienionym w ust. 2 lub 3 załącznika nr 1, lub
5) wykształcenie średnie oraz co najmniej 4-letni staż pracy w rolnictwie, lub
6) tytuł wykwalifikowanego robotnika lub tytuł mistrza, lub tytuł zawodowy lub tytuł zawodowy
mistrza w zawodzie wymienionym w ust. 3 załącznika nr 1, uzyskany w formach
pozaszkolnych, oraz co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie.
3. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie
pomocy, w którym wnioskodawca:
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1) podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, jako rolnik lub domownik
lub ubezpieczeniu społecznemu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z tytułu
prowadzenia działalności rolniczej lub
2) był zatrudniony w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę, na stanowisku
związanym z prowadzeniem produkcji rolnej.
Jaka jest maksymalna możliwa kwota kredytu?
Kwota kredytu nie może przekroczyć 90% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo
rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł.

Jaka jest cena takiego kredytu?
Cenę kredytu ustala bank kredytujący.

Jaka jest pomoc ARiMR?
Zgodnie z nazwą linii kredytowej – częściowa spłata kapitału od zaciągniętego kredytu. Wysokość
pomocy ARiMR:
a) nie może być wyższa niż równowartość w złotych kwoty 20 tysięcy euro, przeliczonej wg
średniego kursu NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy oraz
b) nie może przekroczyć 60% kwoty udzielonego kredytu
Jaki jest okres kredytowania? Jak długa może być karencja w spłacie kredytu?
1) okres kredytowania ustala bank kredytujący, jednak nie może być krótszy niż 5 lat,
2) okres karencji w spłacie ustala bank kredytujący.

Więcej szczegółowych informacji wraz z wymaganymi dokumentami znajdziecie Państwo
na stronie internetowej ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html
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