
 

 

 

 

 

 

Kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR  

na realizację inwestycji  

w rolnictwie, rybactwie śródlądowym 

 i przetwórstwie produktów rolnych, ryb, 

skorupiaków i mięczaków 
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Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków 

krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach 

specjalnych produkcji rolnej i rybactwie śródlądowym oraz przetwórstwie 

produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków. Przed akcesją Polski do UE 

kredyty preferencyjne stanowiły podstawowe źródło finansowania inwestycji 

związanych z poprawą jakości i konkurencyjności produktów rolnych, 

dostosowaniem gospodarstw do wymogów rynku czy zwiększeniem 

efektywności produkcji. Dzisiaj kredyty preferencyjne równolegle ze 

współfinansowaniem inwestycji z programów unijnych,  stanowią ważne źródło 

finansowania przedsięwzięć w rolnictwie, działach specjalnych produkcji rolnej, 

rybactwie śródlądowym i przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków  

i mięczaków, przy czym w przeciwieństwie do wsparcia pochodzącego z 

funduszy UE, rolnicy mogą kredyty preferencyjne w całości przeznaczyć 

również na zakup użytków rolnych. Dlatego też z kredytów mogą korzystać 

zarówno producenci prowadzący już gospodarstwa rolne, jak i osoby 

zamierzające dopiero utworzyć gospodarstwo i rozpocząć prowadzenie 

produkcji rolnej. Możliwe jest również preferencyjne kredytowanie inwestycji 

w  przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, a także 

zakupu akcji lub udziałów przez producentów rolnych oraz grupy producentów 

rolnych. 

 

Pomoc Agencji w spłacie kredytów preferencyjnych polega na:  

 

Główne cele kredytów preferencyjnych to m.in.: 

1) w rolnictwie, działach specjalnych produkcji rolnej i rybactwie: 

 poprawa struktury agrarnej, 

 rozpoczęcie działalności przez młodych rolników, 

spłacaniu przez ARiMR części:

oprocentowania

należnego bankowi (dopłaty do 
oprocentowania kredytu)

kapitału

zamiast odsetek Agencja spłaca 
część kapitału kredytu
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 poprawa ogólnej efektywności i trwałości gospodarstwa rolnego, w 

szczególności przez zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i 

przestawienie produkcji,   

 poprawa stanu środowiska naturalnego, warunków higieny lub norm 

dobrostanu zwierząt, o ile dane inwestycje wykraczają poza obowiązujące 

normy UE, 

 tworzenie i doskonalenie infrastruktury związanej z rozwojem, 

dostosowaniem i modernizacją rolnictwa, w tym dostępem do gruntów 

rolnych, scalaniem i poprawą stanu gruntów, dostawą i oszczędnościami 

energii i wody,  

 wypełnianie zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w tym 

ochrona różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk oraz zwiększanie 

użyteczności publicznej obszaru Natura 2000 lub innych systemów o 

wysokiej wartości przyrodniczej, o ile inwestycje mają charakter 

nieprodukcyjny, 

 rozpoczęcie działalności w rybactwie śródlądowym, 

 poprawa ogólnej efektywności i trwałości podmiotu prowadzącego 

działalność w zakresie rybactwa śródlądowego, w szczególności przez 

zmniejszenie kosztów produkcji lub udoskonalenie i przestawienie 

produkcji, 

 poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jakości produktów rybnych, 

zdrowia ludzi i zwierząt, a także ochrona środowiska, 

 ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko lub poprawa środowiska,  

2) w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków: 

 zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań 

rynku, 

 poprawa efektywności produkcji polegająca w szczególności na 

zmniejszeniu kosztów wytwarzania, 

 poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy, 

 oszczędzanie energii lub zmniejszanie oddziaływania na środowisko, w tym 

unieszkodliwianie odpadów, 

 poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy, 

 przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych, które nie mogą być 

przeznaczone do spożycia przez ludzi, 

 przetwarzanie produktów ubocznych powstałych na skutek głównej 

działalności związanej z przetwarzaniem, 

 przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej zgodnie z art. 6 i 7 

rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007, 

 powstanie nowych lub udoskonalonych produktów, nowych lub 

udoskonalonych procesów lub też nowych lub udoskonalonych systemów 

zarządzania i organizacji,  
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3) zakup akcji lub udziałów: 

 wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych, 

 włączenie producentów rolnych w proces prywatyzacji spółek utworzonych 

w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasienniania. 

Pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje związane wyłącznie 

z produkcją lub przetwarzaniem produktów rolnych, ryb, skorupiaków i 

mięczaków wymienionych w Wykazie działalności w zakresie rolnictwa, 

przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków 

lub w zakresie rybactwa śródlądowego
1
.  

Niniejsza broszura przedstawia podstawowe informacje o warunkach i zasadach 

udzielania kredytów w ramach 3 linii kredytów inwestycyjnych z dopłatami do 

oprocentowania, a także w ramach kredytu z częściową spłatą kapitału. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Szczegółowy Wykaz działalności w zakresie rolnictwa, przetwórstwa produktów rolnych, przetwórstwa ryb, 

skorupiaków i mięczaków lub w zakresie rybactwa śródlądowego znajduje się na stronie www.arimr.gov.pl w 

zakładce „Pomoc krajowa > Kredyty od 2015 r.” 

Preferencyjne linie kredytowe

z dopłatami do oprocentowania:

RR     - na inwestycje w rolnictwie i w 
rybactwie śródlądowym

Z - na zakup użytków rolnych

PR - na inwestycje w przetwórstwie 
produktów rolnych, ryb, 
skorupiaków i mięczaków oraz na 
zakup akcji lub udziałów

z częściową spłatą 
kapitału:

MRcsk  – na zakup użytków 
rolnych w celu rozpoczęcia 
działalności przez młodych 
rolników

http://www.arimr.gov.pl/


5 

 

 

Kredyty z dopłatą ARiMR do ich oprocentowania lub częściową spłatą kapitału 

udzielane są przez następujące banki: 
 

 

 

I. KREDYTY Z DOPŁATAMI ARiMR DO OPROCENTOWANIA 

Oprocentowanie i prowizja 

Oprocentowanie kredytów jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa 

referencyjna WIBOR 3M powiększona nie więcej niż o 2,5 punktu procentowego. 

Poszczególne banki współpracujące z Agencją ustaliły różną wysokość marży, 

dlatego też wysokość oprocentowania jest różna w zależności od banku.  

W przypadku kredytów inwestycyjnych kredytobiorca płaci 0,67 powyższego 

oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku gdy oprocentowanie 

wynosi poniżej 3% - wysokość tego oprocentowania.  Agencja spłaca pozostałą 

część oprocentowania.  

Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki jest zróżnicowana i w 

okresie kredytowania nie może przekroczyć łącznie 2%. 

Wykaz banków współpracujących z Agencją oraz stawki marży i prowizji 

dostępne są na stronie internetowej Agencji www.\arimr.gov.pl w zakładce 

Pomoc krajowa > Kredyty preferencyjne od 2015 r. 

http://www./arimr.gov.pl
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Linia    

kredytowa 

Okres 

kredytowania 
Okres karencji 

Oprocentowanie 

płacone przez 

kredytobiorcę* 

RR 15 lat 2 lata 3,00% 

Z 15 lat 2 lata 3,00% 

PR 15 lat 2 lata 3,00% 

* wg stanu na dzień 21.10.2015 r., obowiązuje do końca IV kwartału 2015 r. 

Co trzeba zrobić, aby zaciągnąć kredyt? 

1. Przygotować plan inwestycji, który poza informacjami wymaganymi przez 

bank do oceny zdolności kredytowej powinien zawierać m. in. cel 

inwestycji, lokalizację projektu lub działalności, opis projektu lub 

działalności, w tym daty ich rozpoczęcia i zakończenia, strukturę 

finansowania inwestycji (przeznaczenie i kwotę kredytu oraz wkładu 

własnego, a także planowane koszty tej inwestycji objęte inną pomocą 

publiczną), kierunek produkcji w okresie kredytowania, informację o 

rynkach zbytu, w szczególności jeśli inwestycja skutkuje wzrostem 

produkcji, okres kredytowania i karencji w spłacie kredytu, oraz informacje, 

że pomoc ARiMR do wnioskowanego kredytu będzie miała formę dopłat do 

oprocentowania kredytu oraz maksymalną możliwą do uzyskania  przypadku 

wybranej linii kredytowej wysokość pomocy.  

2. Złożyć w banku współpracującym z ARiMR wniosek o kredyt wraz 

z planem inwestycji, oświadczeniami sporządzonymi wg wzorów 

określonych przez Agencję oraz innymi dokumentami wymaganymi przez 

bank. 

Po uzyskaniu kredytu kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować: 

 poniesione wydatki w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków 

finansowych z rachunku kredytowego w oparciu o: faktury VAT, faktury 

VAT RR, umowy sprzedaży, rachunki lub prawomocne orzeczenia sądu 

wraz z dowodem wpłaty,  

 wniesienie wkładu własnego w sposób wiarygodny dla banku. 
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Kto może uzyskać kredyt? 

O kredyt mogą ubiegać się: 

 

Na co może być przeznaczony kredyt? 

Kredyt może zostać udzielony na działalności wymienione w Wykazie 

działalności (…) w grupach: 

 

1. Kredyt na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym -
linia RR

osoby fizyczne:
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

niebędące emerytami lub rencistami z ustalonym prawem do 
renty z tytułu niezdolności do pracy

osobami prawnymi

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

podmioty:
- będace mikroprzedsiębiorstem, małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (MŚP);
- które nie znajdują się w trudnej sytuacji;

- na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu 
pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej

• uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1

• uprawa roślin wieloletnich - 01.2

• rozmnażanie roślin - 01.30.Z

• chów i hodowla zwierząt - 01.4

• uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) 
- 01.50.Z

• obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin – 01.64.Z

• działy specjalne produkcji rolnej – DS

• chów i hodowla ryb słodkowodnych w stawach rybnych - 03.22.Z
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Warunkiem udzielenia kredytu jest wywołanie przez pomoc Agencji w formie 

dopłat efektu zachęty. Uznaje się że efekt zostanie wywołany jeżeli prace nad 

danym projektem rozpoczęły się nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.  

Środki z kredytu mogą zostać przeznaczone 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 higieniczno-sanitarnymi,  

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 w części nieprzekraczającej 10% łącznej kwoty 

pozostałych nakładów finansowanych z udziałem kredytu z linii RR, 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, 
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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, wykonanie melioracji 

szczegółowych, 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, 

12) koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji, do wysokości 

2% wartości tych inwestycji. 

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, 
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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, do wysokości 

2% wartości tych inwestycji. 

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. 
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Na jakich warunkach udzielany jest kredyt? 

Kwota kredytu nie może przekroczyć: 
 

 

Ustalając kwotę kredytu bierze się pod uwagę kwoty kredytów inwestycyjnych z 

dopłatami Agencji do oprocentowania zaciągnięte  po dniu 31.12.2014 r., jeżeli 

nie zostały jeszcze spłacone. 

Łączna wysokość pomocy Agencji (wartość dopłat do oprocentowania) jest 

określana przez bank w umowie kredytu w dniu jej podpisania i nie może 

przekroczyć : 

 

 
 

 

• wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo 
rolne, nie więcej niż 5 mln zł80%

• wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne 
produkcji rolnej lub na rybactwo śródlądowe, nie więcej 
niż 8 mln zł

70%

• wysokości udzielonego kredytu na sfinansowanie 
inwestycji w gospodarstwie rolnym, dziale specjalnym 
produkcji rolnej lub rybactwie śródlądowym

40%

• kwoty kredytu, jeżeli inwestycja realizowana jest przez 
młodego rolnika lub producenta rolnego, który podlega 
obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku rolnego 
z tytułu nabycia gospodarstwa nie dłużej niż 5 lat przed 
złożeniem wniosku o kredyt

• kwoty kredytu udzielonego na inwestycje w 
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji 
rolnej położonych na obszarach z ograniczeniami 
naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami, 
albo w celu poprawy stanu środowiska naturalnego lub 
poprawy dobrostanu zwierząt wykraczających poza 
wymagania UE

60%
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Kumulacja pomocy 

Pomoc można kumulować: 

1) z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych – pokrywających się 

częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja 

nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości 

pomocy; 

2) z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji nie będzie przekroczenie 

60% intensywności pomocy.  

 

 

Kto może uzyskać kredyt? 

Oferta kredytowa skierowana jest do podmiotów, które: 
 

 

2. Kredyt  zakup użytków rolnych - linia Z

są osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do 
czynności prawnych

nie są emerytami lub rencistami z ustalonym prawem do 
renty z tytułu niezdolności do pracy

są osobami prawnymi

są jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 
osobowości prawnej

mogą być:
- mikroprzedsiębiorstem, małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (MŚP);
- dużym przedsiębiorstwem

bez względu na wielkość prowadzonej działalności
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Na co może być przeznaczony kredyt? 

Kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup użytków rolnych pod 

warunkiem, że inwestycja ma na celu poprawę struktury agrarnej a 

kredytobiorca na nabytych użytkach rolnych będzie prowadził jedną z 

poniższych działalności wymienionych w Wykazie działalności (…) w grupach: 

Ponadto:

• uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1

• uprawa roślin wieloletnich - 01.2

• rozmnażanie roślin - 01.30.Z

• chów i hodowla zwierząt - 01.4

• uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana) - 01.50.Z

• obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z

Powierzchnia użytków rolnych, których zakup może 
zostać sfinansowany kredytem nie może:

• być mniejsza od średniej powierzchni gruntów rolnych w 
gospodarstwie rolnym w danym województwie - w przypadku 
zakupu ziemi w celu utworzenia nowego gospodarstwa 
rolnego;

• przekraczać 300 ha

Kredyt nie może być przeznaczony na:

• sfinansowanie tej części wartości gruntów określonej w 
umowie, która przewyższa kwotę bedącą iloczynem wielkości 
powierzchni gospodarstwa rolnego i średniej ceny rynkowej 
użytków rolnych w danym województwie wg GUS;

• zakup użytków rolnych, jeżeli w okresie ostatnich 10 lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o kredyt, zakup tych 
użytków objęty był pomocą ze środków publicznych;

• zakup użytków rolnych Skarbu Państwa, jeżeli płatność 
rozłożona jest na raty;

• zakup użytków rolnych, których przeznaczenie określone w 
planie przestrzennego zagospodarowania gminy jest inne niż 
rolnicze.
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Ustalając powierzchnię użytków rolnych uwzględnia się grunty stanowiące 

własność wnioskodawcy oraz dzierżawione przez niego w okresach 

wieloletnich. 

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt? 

Kwota kredytu nie może przekroczyć: 

 

Ustalając kwotę kredytu bierze się pod uwagę kwoty kredytów z dopłatami 

Agencji do oprocentowania zaciągnięte po dniu 31.12.2014 r., jeżeli nie zostały 

jeszcze spłacone. 

Dopłaty do oprocentowania  kredytu są stosowane jako pomoc de minimis w 

rolnictwie.  

Wysokość pomocy de minimis w rolnictwie na zakup użytków rolnych, 

udzielonej jednemu podmiotowi, nie może przekroczyć równowartości  

15 000 EUR w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku podatkowym i w ciągu 

poprzedzających go 2 lat podatkowych, z uwzględnieniem kwot pomocy de 

minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów. 

Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie ww. trzech lat łączna wysokość 

pomocy nie może przekroczyć równowartości kwoty: 

 

Łączna wysokość pomocy Agencji na zakup użytków rolnych w gospodarstwie 

rolnym jest określana przez bank w umowie kredytu w dniu jej zawarcia i nie 

może przekroczyć: 

• wartości nakładów inwestycyjnych, nie więcej niż
5 mln zł80%

200 000 EUR uzyskanej z 
tytułu:

• pomocy de minimis w 
rybołówstwie

• pomocy de minimis w 
rolnictwie

• pomocy de minimis

30 000 EUR
uzyskanej z tytułu:

• pomocy de 
minimis w 
rolnictwie

• pomocy de 
minimis w 
rybołówstwie

15 000 EUR 
uzyskanej 
pomocy de 
minimis w 
rolnictwie



15 

 

 

Kumulacja pomocy 

Pomoc można kumulować z inną pomocą państwa lub pomocą de minimis w 

odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo lub w całości -  

kosztów kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja nie powoduje przekroczenia 

najwyższej w danym przypadku kwoty pomocy. 

 

 

 

 

 

40% kwoty 
udzielonego 

kredytu

60% kwoty 
udzielonego 

kredytu, jeżeli:

inwestycja realizowana jest  przez 
młodego rolnika lub producenta rolnego, 

który podlega obowiązkowi 
podatkowemu w zakresie podatku 

rolnego z tytułu nabycia gospodarstwa 
nie dłużej niż 5 lat przed dniem złożenia 

wniosku o kredyt

inwestycja realizowana jest w 
gospodarstwie rolnym położonym na 

obszarach z ograniczeniami naturalnymi 
lub innymi szczególnymi ograniczeniami
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Kto może uzyskać kredyt? 

O kredyt mogą ubiegać się: 

 

Kredyt może zostać udzielony na działalności wymienione w Wykazie 

działalności (…) w grupach:  

 

Warunkiem udzielenia kredytu przeznaczonego na inwestycje w przetwórstwie 

produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków jest wywołanie przez pomoc 

Agencji w formie dopłat do oprocentowania efektu zachęty. Uznaje się że efekt 

zostanie wywołany jeżeli prace nad danym projektem rozpoczęły się nie 

wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.  

osoby fizyczne:

- posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz
- niebędące emerytami i rencistami z ustalonym  
prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy

osoby prawne

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

podmioty:
- będące mikroprzesiębiorstwem, małym lub średnim 

przedsiębiorstwem (MŚP),
- które nie znajdują sie w trudnej sytuacji,

- na których nie ciąży dotąd niezrealizowany obowiązek zwrotu 
pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej

• produkcja artykułów spożywczych - dział 10

• produkcja miodu pitnego i cydru - 11.03.Z

• produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub 
produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich -
16.29.Z

3. Kredyt na inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, 
ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji i udziałów -

linia PR
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Na co może być przeznaczony kredyt? 

Inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych, które mogą być 

sfinansowane z kredytu 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. 
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Inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, które mogą być 

współfinansowane kredytem 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, 

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, do 

wysokości 2% wartości tych inwestycji.  

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.  
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Ponadto, 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, 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,  

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), przez 

producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny 

produkcji rolnej. 

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt? 

Kwota kredytu nie może przekroczyć: 

 

 

Ustalając kwotę kredytu bierze się pod uwagę kwoty kredytów z dopłatami 

Agencji do oprocentowania zaciągnięte po dniu 31.12.2014 r., jeżeli nie zostały 

jeszcze spłacone. 

• wartości nakładów inwestycyjnych w przypadku inwestycji 
realizowanych w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, 
skorupiaków i mięczaków i wynosić więcej niż 16 mln zł

70%

• wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo 
produktów rolnych lub ryb i wynosic więcej niż 5 mln zł, jeśli 
nabywane są one przez grupę producentów rolnych

• wartości akcji lub udziałów spółek prowadzących przetwórstwo 
produktów rolnych lub ryb i wynosić więcej niż 4 mln zł, jeśli 
nabywane są one przez producentów rolnych

80% 

• wartości udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł w przypadku zakupu 
udziałów i spółek prowadzacych sztuczne unasiennianie

80%
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Łączna kwota pomocy w formie dopłat do oprocentowania nie może 

przekroczyć 

 

 

Wysokość pomocy na zakup akcji lub udziałów, która udzielana jest jako pomoc 

de minimis, nie może przekroczyć równowartości: 

 

Udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat, tj. w bieżącym roku 

podatkowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat podatkowych łączna wysokość 

pomocy nie może przekroczyć równowartości kwoty: 

 

 

• wysokości udzielonego kredytu na realizację 
inwestycji w przetwórstwie produktow rolnych, 
ryb, skorupiaków i mięczaków

40%

spółek 
prowadzących 
dzialalność w 
zakresie 
przetwórstwa 
produktów rolnych 

spółek 
prowadzących 
sztuczne 
unasiennianie

200 000 
EUR

spółek 
prowadzacych 
działalność w 
zakresie 
przetwórstwa ryb, 
skorupiaków i 
mięczaków

30 000 
EUR

200 000 EUR 
uzyskanej z tytułu:

• pomocy de 
minimis w 
rybołówstwie

• pomocy de 
minimis w 
rolnictwie

• pomocy de 
minimis

30 000 EUR
uzyskanej z 
tytułu:

• pomocy de 
minimis w 
rolnictwie

• pomocy de 
minimis w 
rybołówstwie
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Kumulacja pomocy 

Pomoc można kumulować: 

1) z inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych – pokrywających się 

częściowo lub w całości – kosztów kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja 

nie powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku wysokości 

pomocy; 

2) z pomocą de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów 

kwalifikowalnych, jeżeli skutkiem takiej kumulacji nie będzie przekroczenie 

60% intensywności pomocy.  
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Kto może uzyskać kredyt?  

 

Ponadto: 

 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 oraz 

 przedłoży plan inwestycji, którego realizacja powinna rozpocząć się w okresie 

9 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu i zapewnia odpowiedniej 

wielkości ekonomicznej. 

Potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w zakresie rolnictwa jest 

świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły lub uczelni w kierunku, w zawodzie 

lub specjalności w zakresie rolnictwa lub dokument potwierdzający uzyskanie 

tytułu kwalifikacyjnego w zakresie rolnictwa. 

4. Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych 
przez młodych rolników - linia MRcsk

osoba 
fizyczna

posiadająca 
pełną 

zdolność do 
czynności 
prawnych

w dniu 
złożenia 

wniosku o 
kredyt ma nie 
więcej niż 40 

lat

jest mikro lub 
małym 

przedsiębior-
stwem

posiada 
kwalifikacje 
zawodowe w 

zakresie 
rolnictwa 

po raz 
pierwszy 

rozpoczyna 
działalność  
rolniczą w 

gospodarstwie 
rolnym 
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Wnioskodawcy nieposiadającemu kwalifikacji zawodowych w zakresie 

rolnictwa może być udzielona pomoc, jeżeli zobowiąże się do ich uzyskania w 

okresie 3 lat od dnia zawarcia umowy kredytu i przedstawi w banku 

oświadczenie o sposobie uzyskania kwalifikacji zawodowych zakresie 

rolnictwa. 

Na co może być przeznaczony kredyt? 

Kredyt może zostać udzielony wyłącznie na zakup użytków rolnych w celu 

rozpoczęcia przez młodego rolnika działalności spośród niżej wymienionych: 

 

Dodatkowym warunkiem udzielenia kredytu jest wywołanie efektu zachęty 

przez pomoc Agencji w formie spłaty części kapitału kredytu. Uznaje się że 

efekt zostanie wywołany jeżeli prace nad danym projektem rozpoczęły się nie 

wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.  

Na jakich warunkach udzielany jest kredyt? 

Kwota kredytu nie może przekroczyć: 

 

• uprawy rolne inne niż wieloletnie - 01.1

• uprawa roślin wieloletnich - 01.2

• rozmnażanie roślin - 01.30.Z

• chów i hodowla zwierząt - 01.4

• uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność 
mieszana) - 01.50.Z

• obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin - 01.64.Z

• wartości nakładów inwestycyjnych na 
gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 5 mln zł90%
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Ustalając kwotę kredytu uwzględnia się niespłacone kredyty, w tym z częściową 

spłatą kapitału, w kwotach udzielonych po dniu 31 grudnia 2014 r. 

Okres kredytowania od udzielenia kredytu do całkowitej jego spłaty wraz z 

odsetkami nie może być krótszy niż 5 lat. Oprocentowanie kredytu ustala bank i 

określa w umowie kredytu. Kredytobiorca zobowiązany jest wnieść wkład 

własny. 

Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału kredytu udzielana jest w dwóch 

ratach: 

1) pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy wypłacana, gdy 

kredytobiorca: 

a. spełnia warunki linii MRcsk, 

b. zrealizuje inwestycję, udokumentuje poniesione wydatki uruchomi 

działalność zgodnie z planem inwestycji i umową kredytu, 

c. wykorzysta kredyt zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w planie 

inwestycji i umowie kredytu, 

d. przedstawi w banku, w terminie 3 miesięcy od dnia pobrania środków 

finansowych z rachunku kredytowego, dowody wpłat za zakupione użytki 

rolne wraz z aktem notarialnym lub prawomocnym postanowieniem sądu o 

przysądzeniu własności albo prawomocnym postanowieniem organu 

egzekucyjnego o przyznaniu własności, potwierdzającym nabycie tych 

użytków rolnych, 

e. udokumentuje wniesienie wkładu własnego, zgodnie z regulaminem 

kredytowania obowiązującym w banku udzielającym kredytu, 

f. nie dokona zmiany przeznaczenia zakupionych za kredyt użytków rolnych 

na cele inne niż rolnicze, z wyjątkiem inwestycji publicznych, 

g. zobowiąże się, w okresie kredytowania: 

  do prowadzenia działalności, na którą kredyt został udzielony,  

 umożliwi przedstawicielom Agencji i banku kredytującego dokonanie 

kontroli w miejscu realizacji inwestycji oraz dokumentów dotyczących 

inwestycji,  

 będzie przechowywał całość dokumentacji związanej z realizacją 

inwestycji; 

2) druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy wypłacana po 5 latach od dnia 

zawarcia umowy kredytu. 
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Wysokość pomocy 

Wysokość pomocy określana jest w umowie kredytu i nie może przekroczyć: 

 

Kumulacja pomocy 

Pomoc w formie częściowej spłaty kapitału kredytu można kumulować z: 

1) inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych – pokrywających się w 

części lub w całości – kosztów kwalifikowalnych, jeżeli taka kumulacja nie 

powoduje przekroczenia najwyższej w danym przypadku kwoty pomocy; 

2) z pomocą: 

a. de minimis w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, 

b. na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników i 

pomocą na rozwój małych gospodarstw, 

jeżeli skutkiem takiej kumulacji nie będzie przekroczenie maksymalnej 

wysokości pomocy w formie częściowej spłaty kapitału kredytu, czyli 

równowartości 70 000 EUR albo 100% kosztów kwalifikowalnych. 

 

 

 

 
 

• udzielonego kredytu i być wyższa niż 
równowartość w złotych kwoty 70 000 EUR60%
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II. PORĘCZENIA LUB GWARANCJE SPŁATY KREDYTÓW   

   INWESTYCYJNYCH 
 

Kredytobiorcy, którzy spełniają warunki do uzyskania kredytu z linii RR i PR, 

posiadają zdolność do spłaty kredytu, nie zalegają z płatnościami podatków i 

składek na ubezpieczenie i nie posiadają wymaganego przez bank 

zabezpieczenia kredytu mogą ubiegać się o poręczenie lub gwarancję spłaty 

kredyty inwestycyjnego.  
 

 
 

 

Warunkiem ubiegania się o udzielenie poręczenia lub gwarancji jest m.in.:  

 zawarcie warunkowej umowy kredytu (tj. zawierającej warunek, że kredyt 

zostanie uruchomiony po udzieleniu poręczenia lub gwarancji),  

 złożenie za pośrednictwem banku wniosku o udzielenie poręczenia lub 

gwarancji wraz z kompletem dokumentów – wzór wniosku dostępny jest w 

banku lub na stronie www.arimr.gov.pl, 

Poręczenia i gwarancje są terminowe i obejmują wyłącznie kapitał udzielonego 

kredytu. Agencja od udzielonego poręczenia lub gwarancji pobiera jednorazowo 

prowizję wynoszącą od 0,3% do 0,5% kwoty poręczenia lub od 0,5% do 1% 

kwoty gwarancji – wysokość uzależniona jest od okresu, na jaki ma zostać 

udzielone poręczenie lub gwarancja. Kredytobiorca zobowiązany jest do 

ustanowienia na rzecz Agencji zabezpieczenia udzielonego poręczenia lub 

gwarancji. 

 

Poręczenie

do wysokości 60%
wykorzystanej kwoty kredytu 

i nie więcej niż 1,5 mln zł

Gwarancja

do wysokości 80%
wykorzystanej kwoty kredytu 

i nie więcej niż 2 mln zł

http://www.arimr.gov.pl/
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O poręczenie lub gwarancję można ubiegać się w tych samych bankach co o 

kredyt inwestycyjny. Kredyt może zostać udzielony, jeżeli pomoc Agencji w 

formie poręczenia lub gwarancji wywołuje efekt zachęty. Uznaje się że efekt 

zostanie wywołany jeżeli prace nad danym projektem rozpoczęły się nie 

wcześniej niż w dniu złożenia wniosku.  

 

Więcej informacji:  

www.arimr.gov.pl w zakładce: Pomoc krajowa/Kredyty preferencyjne od 2015r. 

Bezpłatna infolinia: 0 800 38 00 84 czynna 7 dni w tygodniu w godz. 7 - 21 

Centrala ARiMR: Departament Wsparcia Krajowego nr tel. 022 318 48 50 

 

Tryb udzielania poręczeń lub gwarancji:

• poręczenia do wysokości 60% wykorzystanej kwoty
kredytu i nie więcej niż 750 tys. zł;

• tryb ten umożliwia kredytobiorcy załatwienie wszelkich
formalności bezpośrednio w banku;

• termin rozpatrwania wniosku (liczony od daty wpływu
kompletu dokumentów) - 15 dni roboczych.

uproszczony

• pozostałe poręczenia, które nie spełniają warunku
z trybu uproszczonego oraz gwarancje;

• w trybie tym Agencja dokonuje szczegółowej analizy
złożonych wniosków,

• termin rozpatrwania wniosku (liczony od daty wpływu
kompletu dokumentów) - 30 dni.

zwykły


