Współpraca banków spółdzielczych z ARiMR – finansowanie sektora
Agro oraz pomoc klęskowa dla rolników

Partnerstwo Banków Spółdzielczych z ARiMR
 Współpraca przy udzielaniu kredytów preferencyjnych,
 Udzielanie przez BS kredytów pomostowych w celu
sfinansowania inwestycji dotowanych ze środków UE,
 Prowadzenie rachunków beneficjentów programów
realizowanych przez ARiMR,
 Udzielanie przez Banki Spółdzielcze gwarancji
bankowych, niezbędnych przy niektórych programach
pomocowych ARiMR.
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Atuty Banków Spółdzielczych przy współpracy z
ARiMR
 bliskie położenie od miejsca zamieszkania głównej grupy
kredytobiorców, czyli rolników, co ułatwia dostęp do
usług bankowych,
 lokalny zasięg działania i dobra znajomość miejscowych
uwarunkowań,
 duża liczba placówek na terenie całego kraju,
 doświadczeni pracownicy dobrze znający swoich
klientów, ich możliwości i potrzeby finansowe.
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Banki w systemie kredytów preferencyjnych
 Pomoc udzielana we współpracy z bankami
nieprzerwanie od 1994r.
 Kredyt udzielany jest ze środków własnych banków
współpracujących z Agencją,
 Pomoc publiczna, finansowana w całości ze środków
krajowych,
 Dwie formy pomocy:
 dopłaty do oprocentowania kredytów,
 częściowa spłata kapitału kredytów,

 Kredyty udzielane w ramach linii kredytowych o bardzo
szerokim zakresie przedmiotowym.
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Uczestnicy systemu kredytów preferencyjnych
Bank (8 banków,
w tym Banki Spółdzielcze)







Beneficjent

Przyjęcie wniosku o kredyt,
zawarcie umowy (udzielenie
kredytu z własnych środków). 
Przekazanie do ARIMR

sprawozdania o udzieleniu
kredytu (system informatyczny).

Monitoring.
Rozpatrywanie wniosków
dotyczących zmian w umowie
kredytu i przeniesienia
posiadania.
Windykacja należność od
kredytobiorcy.

ARiMR

Przygotowanie biznesplanu
i dokumentacji kredytowej.
Złożenie wniosku kredytowego 
i podpisanie umowy kredytu.
Realizacja zobowiązań

(rozliczenie inwestycji,
prowadzenie działalności, spłata

kredytu).



Współpraca w ramach
podpisanych umów z bankami.
Opracowanie zasad udzielania
kredytów oraz ich interpretacja
Realizacja płatności dla banków
Kontrola w Bankach
i u Kredytobiorców.
Obsługa należności.
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Banki Spółdzielcze

Banki Komercyjne
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Przeznaczenie kredytu
NAKŁADY:
 zakup gruntów rolnych,
 zakup budynków,
 zakładanie, wyposażenie
sadów,
 budowa lub remont
połączony z modernizacją
budynków lub budowli,
 zakup maszyn i urządzeń,
 zakup, instalacja
infrastruktury technicznej,
 zakup komputerów i
oprogramowania,
 zakup środków transportu.
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Warunki Kredytowania
Kredyty na inwestycje
w rolnictwie

w przetwórstwie

Kredyty
„klęskowe”

okres spłaty

15 lat

15 lat

*

karencja

2 lata

2 lata

*

oprocentowanie
dla kredytobiorcy

3,0%

3,0%

0,5%
- 2,85%

%
nakładów

70%, 80%

70%, 80%

100%

kwota

5 mln zł,
8 mln zł

4 mln zł,
5 mln zł,
16 mln zł

5 mln zł,
8 mln zł

max
wysokość
kredytu

* do uzgodnienia z bankiem

Intensywność pomocy: dla gospodarstw rolnych od 40% do 60% kwoty kredytu.
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Kredyty preferencyjne (01.01.2015 r. – 31.07.2018 r.)
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Zmiany w zasadach udzielania kredytów
Nowa linia kredytowa KSP – kredyty na zakup środków do produkcji
rolnej.
Kredyty z linii KSP mogą być udzielane w 2018 r. producentowi rolnemu w rozumieniu
przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który z prowadzonej produkcji rolnej uzyskał w
roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie kredytu co najmniej 10.000 zł ze
sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w ramach działalności w zakresie rolnictwa.
 Przeznaczenie kredytu – zakup środków obrotowych do produkcji rolnej oraz zwierząt
gospodarskich.
 Oprocentowanie kredytu płacone przez kredytobiorcę – 2%w skali roku.
 Forma pomocy - dopłaty do oprocentowania, stosowane:
 jako pomoc de minimis w rolnictwie,
 w okresie kredytowania ale nie dłużej niż przez cztery lata od dnia zawarcia umowy
kredytu.
 W przypadku kredytu KSP nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.
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Zmiany w zasadach udzielania kredytów (c.d.)
Kredyty klęskowe:
 Podwyższono minimalną wysokość szkody w przypadku szkód w środku trwałym z 1050
zł do 3350 zł,
 Podwyższono marżę banków z 2,5% do 3,5%,
 W przypadku kredytów klęskowych inwestycyjnych i obrotowych obniżono i
jednocześnie zrównano oprocentowanie płacone przez kredytobiorców (do 0,5%)
posiadających ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i
pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich.

Zawieszenie spłaty kredytów preferencyjnych
 Wprowadzono możliwość zawieszenia spłaty kapitału oraz spłaty przez Agencję całości
oprocentowania za kredytobiorcę przez okres nie dłuższy niż 2 lata licząc od dnia
zawieszenia przez bank spłaty kredytu.
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Dziękuję za uwagę
www.arimr.gov.pl
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