KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!!
PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE:

z dopłatami do oprocentowania
RR

na inwestycje w rolnictwie i rybactwie

Z

na zakup ziemi (formuła de minimis)

PR

na inwestycje w przetwórstwie oraz na zakup akcji i udziałów

K01

„klęskowy” inwestycyjny

K02

„klęskowy” obrotowy
z częściową spłatą kapitału

MRcsk

na zakup użytków rolnych przez młodych rolników

DZIĘKI KREDYTOWI PREFERENCYJNEMU MOŻESZ ZREALIZOWAĆ
INWESTYCJE MIN.:


zakup, budowa, budynków inwentarskich



przebudowa, remont połączony z modernizacją budynków inwentarskich



zakup, budowa, remont połączony z modernizacją innych budynków



zakup, budowa silosów



utwardzenie placów



budowa przyłączy do sieci kanalizacyjnej



budowa, modernizacja ujęć wody



budowa, modernizacja oczyszczalni ścieków



zakup użytków rolnych



zakup maszyn lub urządzeń do produkcji rolnej



zakup ciągników



zakup kombajnów



zakup innych maszyn lub urządzeń



zakup materiału nasadzeniowego roślin wieloletnich



szklarnie i tunele foliowe


MOŻESZ TAKŻE, JEŚLI ZAJDZIE TAKA POTRZEBA, SKORZYSTAĆ Z KREDYTÓW
KLĘSKOWYCH, KTÓRE MOŻNA PRZEZNACZYĆ NA:


odtworzenie środków trwałych,



finansowanie bieżących potrzeb związanych z produkcją rolną.
KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z OFERTY?

osoby fizyczne
-

wykluczeni emeryci i renciści z tytułu niezdolności do pracy w przypadku
małżonków - przynajmniej jedno z nich musi spełniać wymogi właściwe dla
podmiotów z danej linii kredytowej,

-

dodatkowe wymogi dla młodych rolników:


w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończony 40 rok życia,



posiadanie wykształcenia rolniczego,



rozpoczęcie

działalności

w

gospodarstwie

jako

kierujący

tym

gospodarstwem (12 m-cy od powstania obowiązku podatkowego w zakresie
podatku rolnego do dnia złożenia wniosku o kredyt).
osoby prawne
jednostki nie posiadające osobowości prawnej
Ww. podmioty mogą być mikro, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami (MŚP),
a także dużymi – gdy dopłaty stosowane są jako pomoc de minimis, pomoc de

minimis w rolnictwie lub pomoc de minimis w rybołówstwie.

ILE KREDYTU MOŻESZ ZACIĄGNĄĆ?
Udział kredytu
w inwestycji

Maksymalna
kwota
kredytu

gospodarstwie rolnym

80 %

5 mln zł

dziale specjalnym produkcji rolnej

70 %

8 mln zł

rybactwie śródlądowym

70 %

8 mln zł

przetwórstwie produktów rolnych

70 %

16 mln zł

przetwórstwie ryb, skorupiaków, mięczaków

70 %

16 mln zł

grupy producentów rolnych

80 %

5 mln zł

producentów rolnych

80 %

4 mln zł

Zakup udziałów spółek prowadzących sztuczne
unasiennianie

80 %

4 mln zł

Inwestycja realizowana w:

Zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w
zakresie przetwórstwa przez:

POTRZEBNE BĘDĄ ŚRODKI WŁASNE!
Jest to różnica między wartością nakładów inwestycyjnych a kwotą udzielonego kredytu,
pamiętaj że:
-

forma, w jakiej zostanie wniesiony oraz jego wartość muszą zostać określone w
planie inwestycji i umowie kredytu,

-

oceny wkładu własnego dokonuje bank na podstawie dokumentów przedłożonych
przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu,

-

może być finansowany ze środków publicznych.
WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA I PROWIZJI

 Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez:
Kredytobiorcę w wysokości 0,67 całkowitego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%,
a w przypadku gdy oprocentowanie obliczone zgodnie z tym sposobem wynosi poniżej
3% - w wysokości tego oprocentowania,
Agencję – w pozostałej części.



Prowizja 1,85 % przyznanej kwoty kredytu.
OKRES KREDYTOWANIA I KARENCJI
maksymalny okres kredytowania - 15 lat.
maksymalny okres karencji w spłacie kredytu, liczony od dnia zawarcia umowy
kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu - 2 lata.
NOWOŚCIĄ JEST KREDYT Z CZĘŚCIOWĄ SPŁATĄ KAPITAŁU!!!!
Linia MRcsk
CELE KREDYTU

Tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych poprzez zakup użytków rolnych w celu
rozpoczęcia działalności przez młodych rolników
Przeznaczeniem kredytu jest zakup wyłącznie użytków rolnych, przy czym:
-

powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego nie może być mniejsza od średniej
powierzchni UR w danym województwie ogłoszonej na podstawie przepisów o
płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego,

-

kupowana nieruchomość zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy
musi mieć przeznaczenie rolnicze,

-

max

powierzchnia

użytków

rolnych

w

gospodarstwach

utworzonych

lub

powiększonych przy udziale kredytu - 300 ha,
-

kredyt nie może finansować tej części ceny umownej, która przewyższa średnie ceny
rynkowe gruntów w województwie wg danych GUS,

-

w okresie ostatnich 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt zakup
tych użytków rolnych nie był objęty pomoc ze środków publicznych.
KREDYTOBIORCY (BENEFICJENCI)
Osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące warunki:



posiada pełną zdolność do czynności prawnych,



w dniu złożenia wniosku o przyznanie kredytu ma nie więcej niż 40 lat,



jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,



posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie rolnictwa potwierdzone odpowiednim
świadectwem lub dyplomem, przy czym:

o

można uzupełnić w okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu,



po raz pierwszy rozpoczyna działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym jako
kierujący tym gospodarstwem 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 (potwierdzeniem
może być fakt uzyskania z ARiMR dopłat bezpośrednich),



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.
WYSOKOŚĆ KREDYTU
Udział kredytu w inwestycji

Maksymalna kwota kredytu

90 %

5 mln zł

MRcsk

WKŁAD WŁASNY KREDYTOBIORCY
-

to różnica między wartością nakładów inwestycyjnych a kwotą udzielonego kredytu,

-

forma, w jakiej zostanie wniesiony oraz jego wartość muszą zostać określone w
planie inwestycji i umowie kredytu,

-

oceny wkładu własnego dokonuje bank na podstawie dokumentów przedłożonych
przez inwestora przed podpisaniem umowy kredytu,

-

może być finansowany ze środków publicznych.
WYSOKOŚĆ OPROCENTOWANIA I PROWIZJI
oprocentowanie kredytu stanowi suma stawki WIBOR 3M i marża Banku w
wysokości 4 %,
prowizja od przyznanej kwoty kredytu - 1 %.
OKRES KREDYTOWANIA I KARENCJI

 minimalny okres kredytowania – 5 lat. Maksymalny okres kredytowania - 15 lat,
 maksymalny okres karencji w spłacie kredytu, liczony od dnia zawarcia umowy
kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu - 2 lata.
INTENSYWNOŚĆ POMOCY
Kwota pomocy – 60% kwoty kredytu i max 70 000 euro, przeliczona wg średniego kursu
NBP ustalonego na dzień udzielenia pomocy wypłacana w dwóch ratach:
I rata (80% kwoty pomocy) - po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji oraz
uruchomieniu działalności.
II rata (20% kwoty pomocy) - po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu, jeżeli
kredyt nie został wcześniej spłacony i kredytobiorca nadal prowadzi działalność
zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu.

