Zaufaj profesjonalistom!

Zasady udzielania kredytu na inwestycje w przetwórstwie produktów
rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów
(linia PR) – najważniejsze informacje
Na co może być przeznaczony kredyt z linii RR?
1. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów
rolnych, które obejmują:
1) budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do
przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, w tym infrastruktury technicznej
stanowiącej integralną część tych budynków lub budowli,
2) zakup lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących do:
a) magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania, zapewniających
utrzymanie jakości i bezpieczeństwo żywności,
b) przetwarzania produktów rolnych,
c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania
procesem produkcji lub magazynowania,
4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do
sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
5) zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub
do magazynowania,
6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu
produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu
zwierząt,
7) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, których
wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu bankowego obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
9) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do
wysokości 2% wartości tych inwestycji.
2. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie inwestycji w przetwórstwie ryb,
skorupiaków i mięczaków, które obejmują:
1) budowę, rozbudowę lub modernizację budynków lub budowli służących do przetwórstwa i
magazynowania ryb, skorupiaków i mięczaków, w tym infrastruktury technicznej stanowiącej
integralną część tych budynków lub budowli,
2) zakup lub zakup i instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia do:
a) magazynowania lub przygotowania ryb, skorupiaków i mięczaków do przetwarzania,
zapewniających utrzymanie jakości i bezpieczeństwa żywności,
b) przetwarzania ryb, skorupiaków i mięczaków,
c) magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przygotowania do sprzedaży,
3) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania
procesem produkcji lub do magazynowania,
4) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do
sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
5) zakup środków transportu niezbędnych do sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub
do magazynowania,
6) zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu
produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu
zwierząt,
7) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
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8) koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji, które nie
przekraczają 12% kwoty kredytu bankowego, obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
9) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–3, do
wysokości 2% wartości tych inwestycji.
3. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie nabycia:
1) akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów
rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, zwanych dalej akcjami lub
udziałami spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych lub ryb, przez producentów
rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej lub przez grupy
producentów rolnych wpisane do rejestru grup producentów rolnych w rozumieniu przepisów o
grupach producentów rolnych i ich związkach, zwane dalej grupami producentów rolnych,
2) udziałów spółek utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego
unasienniania na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r.
Nr 91, poz. 866), zwanych dalej udziałami spółek prowadzących sztuczne unasiennianie, przez
producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej.
4. Zakupione lub zakupione i zainstalowane maszyny i urządzenia, nie mogą mieć w dniu sprzedaży
więcej niż 5 lat oraz nie były nabyte z wykorzystaniem środków publicznych.
Jaka jest maksymalna możliwa kwota kredytu?
1) w przypadku inwestycji realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i
mięczaków - 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł, z
zastrzeżeniem ust. 8,
2) w przypadku zakupu akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo produktów rolnych
lub ryb:
a) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł – jeżeli akcje lub udziały
nabywane są przez grupę producentów rolnych,
b) 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł – jeżeli akcje lub udziały
nabywane są przez producentów rolnych,
3) w przypadku zakupu udziałów spółek prowadzących sztuczne unasiennianie
– 80% wartości udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł,
4) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku
inwestycji wymienionych w pkt 1) nie może przekroczyć 16 mln zł.

Jaka jest cena takiego kredytu?
1) oprocentowanie kredytu – płatne przez Klienta – przy obecnej wysokości WIBOR 3M –
wynosi 3,00% w skali roku,
2) prowizja za udzielenie kredytu – w zależności od banku kredytującego – od 0,00%.
Jaki jest okres kredytowania? Jak długa może być karencja w spłacie kredytu?
1) okres kredytowania wynosi maksymalnie 15 lat,
2) okres karencji w spłacie może zostać ustalony maksymalnie do 2 lat.
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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