Zaufaj profesjonalistom!

Zasady udzielania kredytu na inwestycje w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym
(linia RR) – najważniejsze informacje
Na co może być przeznaczony kredyt z linii RR?
1. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w gospodarstwach
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej:
1) budowę, przebudowę, remont połączony z:
a) modernizacją budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania,
magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży
bezpośredniej, wraz ze zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higienicznosanitarnymi,
b) zakupem, montażem instalacji technicznej, wyposażeniem, kosztami rozbiórki i
unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki, jeżeli rozbiórka jest
niezbędna w celu realizacji inwestycji,
2) zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służących do prowadzenia produkcji
rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w
tym sprzedaży bezpośredniej, obejmujących w szczególności: sprzęt do uprawy, pielęgnacji,
ochrony, nawożenia oraz zbioru roślin, ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze, maszyny lub
urządzenia do przygotowywania, przechowywania, czyszczenia, sortowania, kalibrowania lub
konfekcjonowania produktów rolnych, maszyny lub urządzenia do przygotowywania lub
składowania pasz, maszyny lub urządzenia do pojenia zwierząt i zadawania pasz, urządzenia do
pozyskiwania lub przechowywania mleka,
3) zakup użytków rolnych (z zastrzeżeniami!) jeżeli w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych użytków nie był objęty pomocą ze
środków publicznych,
4) zakup budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania,
przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej, wraz ze
zlokalizowanymi w tych budynkach pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, jeżeli w okresie
ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie kredytu, zakup tych
budynków lub budowli nie był objęty pomocą ze środków publicznych,
5) zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich, w tym plantacji roślin
energetycznych,
6) wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub
budowy wiat,
7) budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub
magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych,
8) zakup lub budowę budynków lub budowli lub zakup i instalację maszyn lub urządzeń służących
ochronie środowiska lub poprawie warunków utrzymania zwierząt, w tym do składowania,
oczyszczania lub separowania odchodów zwierzęcych lub odpadów, mycia lub czyszczenia
sprzętu do produkcji rolnej, zakup pomieszczeń myjni dla zwierząt na potrzeby produkcji
prowadzonej w gospodarstwie rolnym, budowę oczyszczalni i podczyszczalni ścieków,
9) zakup i instalację lub budowę innych niż wymienione w pkt 7 i 8 elementów infrastruktury
technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, w tym
urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej lub utwardzania placów manewrowych, zakup i
budowa kotłowni ogrzewającej budynki lub budowle do produkcji roślinnej i zwierzęcej, zakup
i montaż ogrodzenia gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
10) zakup komputerów i oprogramowań służących ułatwieniu prowadzonej działalności rolniczej, w
tym programów księgowych,
11) koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji
których wysokość nie przekracza 12% kwoty kredytu, obejmujące:
a) przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
b) opłaty za patenty lub licencje,
c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego,
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12) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz
5–9, do wysokości 2% wartości tych inwestycji.
2. Kredyt może zostać przeznaczony na sfinansowanie następujących inwestycji w rybactwie
śródlądowym:
1) budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji, w tym budynków i budowli oraz
urządzeń przeznaczonych do rybołówstwa śródlądowego, związanych z poprawą bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, zdrowia ludzi i zwierząt, a także związanych z
ochroną środowiska, w tym:
a) zakup, budowę lub modernizację wyposażenia niezbędnego do odłowu ryb,
b) zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych urządzeń lub maszyn zapewniających
spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
c) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania oraz do sterowania działaniami
rybołówstwa śródlądowego,
d) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
2) budowę, rozbudowę, wyposażenie i modernizację instalacji produkcyjnych, obiektów stawowych,
a także budynków lub budowli służących do produkcji w zakresie rybactwa, w tym:
a) zakup lub zakup i instalację aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania
procesem produkcji,
b) zakup urządzeń lub maszyn niezbędnych dla prawidłowego utrzymania obiektów i
prowadzenia produkcji,
c) zakup ciągników rolniczych oraz specjalistycznych maszyn zapewniających spełnienie
warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt,
d) zakup komputerów i oprogramowań służących do zarządzania gospodarstwem oraz do
sterowania procesem produkcji,
e) zakup sprzętu mającego na celu ochronę przed drapieżnikami obiektów przeznaczonych do
chowu lub hodowli,
f) zakup środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością,
w szczególności mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości
produktów, zdrowia ludzi lub zwierząt, związanych z ochroną środowiska, a także wspieranie
tradycyjnych form chowu lub hodowli ryb,
3) zakup lub modernizację łodzi wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb,
4) budowę, modernizację lub zakup instalacji lub urządzeń ograniczających negatywny wpływ na
środowisko lub wpływających na poprawę środowiska,
5) 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,
6) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1–4, do
wysokości 2% wartości tych inwestycji.
Jaka jest maksymalna możliwa kwota kredytu?
1) w przypadku inwestycji realizowanych w gospodarstwie rolnym – 80% wartości nakładów
inwestycyjnych i wynosić więcej niż 5 mln zł,
2) w przypadku inwestycji realizowanych w dziale specjalnym produkcji rolnej lub
w rybactwie śródlądowym – 70% wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8
mln zł,
3) łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku
inwestycji wymienionych w pkt 1) i 2) nie może przekroczyć 8 mln zł.
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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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