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Kredyty preferencyjne ARiMR
Zasady udzielania kredytu na inwestycje w przetwórstwie
produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na

zakup akcji lub udziałów

(linia PR)

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt udzielany jest na inwestycje związane z prowadzeniem lub
rozpoczynaniem działalności wymienionych w „Wykazie działalności (…)”,
zawartym w części II, z wyłączeniem ust. 6:
1)dział 10 – produkcja artykułów spożywczych,
2) 11.03.Z – produkcja miodu pitnego i cydru,
3) 16.29.Z – produkcja materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub
produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.
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Kredyty preferencyjne ARiMR
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:

10.11.Z
-

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, obejmuje:
czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt,
owiec, królików,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach,
produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych,
wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego,
przetwarzanie odpadów zwierzęcych,
produkcję wełny surowej poubojowej.

10.12.Z
-

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, obejmuje:
czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu,
produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego,
wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu,
produkcję pierza i puchu.

10.13.Z
-

Produkcja wyrobów z mięsa włączając wyroby z mięsa drobiowego, obejmuje:
produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego,
produkcję wyrobów z mięsa: kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe
kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).
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Kredyty preferencyjne ARiMR
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.
DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:

10.20.Z
10.31.Z
10.32.Z
10.39.Z
-

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, obejmuje:
przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, produkcję
ziemniaków purée w proszku, produkcję zakąsek ziemniaczanych, produkcję chrupek ziemniaczanych
(chipsów), produkcję mąki i mączki ziemniaczanej,
przemysłowe obieranie ziemniaków.
Produkcja soków z owoców i warzyw, obejmuje:
produkcję soków z owoców i warzyw,
produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, obejmuje:
produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań – mrożonych
lub w puszkach,
konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem,
puszkowanie,
wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
prażenie orzechów,
produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
kiszenie ogórków i kapusty w gospodarstwach rolnych prowadzących ich produkcję,
produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak: sałatki; pakowane mieszanki
sałatek, obrane lub pocięte warzywa, tofu (ser sojowy).
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Kredyty preferencyjne ARiMR
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.
DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:

10.41.Z
10.42.Z
10.51.Z
-

Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, obejmuje:
produkcję nieczyszczonych olejów roślinnych: oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z
siemienia lnianego, oleju gorczycowego,
produkcję rafinowanych olejów roślinnych: z oleju słonecznikowego, oleju rzepakowego, oleju z siemienia
lnianego.
Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych, obejmuje:
produkcję margaryny,
produkcję past będących mieszaniną różnych tłuszczów jadalnych,
produkcję jadalnych mieszanek tłuszczowych zapobiegających przywieraniu do form.
Przetwórstwo mleka i wyrób serów, obejmuje:
produkcję świeżego płynnego mleka, mleka sterylizowanego (włączając mleko pasteryzowane lub poddane
działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)) oraz mleka homogenizowanego,
produkcję napojów bezalkoholowych na bazie mleka,
produkcję śmietany ze świeżego mleka: sterylizowanej (włączając śmietanę pasteryzowaną lub poddaną
działaniu bardzo wysokich temperatur (tzw. UHT)), homogenizowanej,
produkcję mleka odwodnionego lub zagęszczonego, słodzonego lub niesłodzonego,
produkcję mleka lub śmietany w postaci stałej,
produkcję masła,
produkcję jogurtu i kefiru,
produkcję serów i twarogów,
produkcję serwatki,
produkcję kazeiny i laktozy.

-6-

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO ODDZIAŁ W RADOMIU

Kredyty preferencyjne ARiMR
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.
DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:

10.61.Z
-

-

Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, obejmuje:
przemiał zbóż: produkcję mąki, kasz, mączki i śruty pszennej; przemiał żyta, owsa, kukurydzy i innych
zbóż,
przemiał surowców warzywnych: produkcję mąki i mączki z suszonych nasion roślin strączkowych, korzeni
lub bulw oraz z orzechów jadalnych,
wytwarzanie zbożowej żywności śniadaniowej,
wytwarzanie mąki wieloskładnikowej oraz mieszanek do wypieku chleba, ciast, herbatników i naleśników

10.62.Z
-

Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych, obejmuje:
wytwarzanie skrobi z ziemniaków, kukurydzy,
mielenie kukurydzy metodą mokrą,
wytwarzanie glukozy, syropu glukozowego, maltozy,
wytwarzanie glutenu,
wytwarzanie oleju kukurydzianego.

-
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Kredyty preferencyjne ARiMR
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE c.d.
DZIAŁ 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
PODKLASY:

10.81.Z
10.89.Z

-

Produkcja cukru, obejmuje produkcję i rafinację cukru z buraków cukrowych.
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, obejmuje produkcję
wyrobów lub produktów z jaj, albuminę.
Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, obejmuje:
produkcję gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich, włączając produkcję mieszanek paszowych
uzupełniających i dodatków paszowych,
przygotowywanie pasz jednoskładnikowych,
przetwarzanie odpadów poubojowych do produkcji pasz.

11.03.Z

Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, obejmuje: produkcję cydru i miodu pitnego.

16.29.Z

Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania, obejmuje produkcję materiałów opałowych wykonywanych ze słomy lub z
produktów pochodzących z upraw pozostałych roślin wieloletnich.

10.91.Z
-
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Kredyty preferencyjne ARiMR
CELE KREDYTU:
1)

inwestycje w przetwórstwie produktów rolnych:

2)

inwestycje w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków:

Co najmniej jeden do wyboru

a) zwiększenie oferty towarowej oraz jej lepsze dostosowanie do wymagań rynku,
b) poprawa efektywności produkcji - zmniejszeniu kosztów wytwarzania,
c) poprawa warunków pracy oraz lepsze wykorzystanie zasobów pracy,

a) oszczędzanie energii lub inwestycje pro środowiskowe, unieszkodliwianie odpadów,
b) poprawa bezpieczeństwa, higieny, zdrowia i warunków pracy,
c) przetwarzanie połowów ryb ze stad przemysłowych,
d) przetwarzanie produktów ubocznych powstałych przy przetwarzaniu,
e) przetwarzanie produktów akwakultury ekologicznej,
f) innowacyjność produktów, innowacyjność procesów lub innowacyjność systemów zarządzania i
organizacji,

3)

zakup akcji lub udziałów:

a) wzmocnienie pozycji producentów rolnych na rynku produktów rolnych,
b) włączenie producentów rolnych w proces prywatyzacji spółek utworzonych w celu prowadzenia
działalności w zakresie sztucznego unasienniania.
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Kredyty preferencyjne ARiMR
KOSZTY KWALIFIKOWANE OBEJMUJĄ:
BUDOWĘ LUB REMONT POŁĄCZONY z modernizacją budynków lub budowli służących
do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków, w
tym infrastruktury technicznej stanowiącej integralną część tych budynków lub
budowli

ZAKUP LUB ZAKUP I INSTALACJĘ, maszyn lub urządzeń służących do:
•
•
•
•
•
•
•

magazynowania lub przygotowania produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków do
przetwarzania i ich przetwarzania,
magazynowania produktów lub półproduktów oraz ich przyg. do sprzedaży,
aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub
magazynowania,
komputerów i oprogramowań służących do zarządzania przedsiębiorstwem oraz do
sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub do
magazynowania,
specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu
produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu
zwierząt,
środków trwałych związanych z wdrażaniem procedury systemów zarządzania jakością.
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Kredyty preferencyjne ARiMR
KOSZTY OGÓLNE OBEJMUJĄ:
koszty ogólne bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją
inwestycji, do wys.

12%

kwoty kredytu:

- przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji,
- opłaty za patenty lub licencje,
- koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub
konserwatorskiego.

koszty transportu materiałów do miejsca realizacji inwestycji (budowlanka i
maszyny, urządzenia), do wys. 2% wartości tych inwestycji.
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Kredyty preferencyjne ARiMR
Kredyty nie mogą zostać udzielone na:
zakup maszyn lub urządzeń, starszych niż 5 lat lub wcześniej
nabyte z wykorzystaniem środków publicznych
zakup maszyn i urządzeń, akcji lub udziałów, jeżeli umowa jest zawarta między:
a) małżonkami,
b) osobami fizycznymi a spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami lub
akcjonariuszami są te osoby,
c) spółkami prawa handlowego, w których wspólnikami, akcjonariuszami lub
członkami organów są te same osoby,

kosztów marży leasingodawcy, refinansowanie odsetek,
koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe
zakupu środków obrotowych
kosztów marży leasingodawcy, refinansowanie odsetek,
koszty bieżące i opłaty ubezpieczeniowe
inwestycji służących wypełnieniu norm UE
kosztów poniesionych
przed złożeniem
CENTRUM DORADZTWA
ROLNICZEGOwniosku
W
ogólnych)

BRWINOWIE

(oprócz kosztów
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Kredyty preferencyjne ARiMR

Kredytobiorcy:
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Podmioty będące mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim
przedsiębiorstwem (MŚP)
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

MŚP
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Kredyty preferencyjne ARiMR

Kredytobiorcy, c.d.:
Beneficjenci:

MŚP

Kategoria

Zatrudnienie

Roczny obrót

Bilans

MIKRO

do 10 osób

do 2 mln E

do 2 mln E

MAŁE

do 50 osób

do 10 mln E

do 10 mln E

do 250 osób

do 50 mln E

do 43 mln E

ŚREDNIE

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne ARiMR
Wysokość kredytu i wkład własny
70 % k.k.
nie więcej niż 16 mln. zł
80% wartości akcji lub udziałów
i wynosić więcej niż 5 mln zł – jeżeli akcje lub
udziały nabywane są przez grupę producentów
rolnych,

80% wartości akcji lub udziałów i wynosić
więcej niż 4 mln zł – jeżeli akcje lub udziały
nabywane są przez producentów rolnych
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne ARiMR
Oprocentowanie kredytu płacone bankowi:
kredytobiorca

w wysokości 0,67 oprocentowania,

o którym mowa w ust. 1, jednak nie mniej niż 3%, a w przypadku
gdy oprocentowanie obliczone zgodnie ze sposobem określonym w
ust. 1 wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania

Agencja (ARiMR)

– w pozostałej części

Bank nie może stosować kapitalizacji odsetek lub
pobierać ich z góry
Wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki jest
zróżnicowana i w okresie kredytowania nie może przekroczyć

2%

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
łącznieBRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne ARiMR
Okres kredytowania i karencji:

Kredyt może zostać udzielony
maksymalnie na 15 lat.
Karencja w spłacie kapitału maksymalnie
2 lata.
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Kredyty preferencyjne ARiMR
Procedura ubiegania się o kredyt na realizację inwestycji w
przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków

Przygotowanie planu inwestycji zawierającego:
cel inwestycji

kierunek produkcji w okresie kredytowania

lokalizację projektu lub działalności

informację o rynkach zbytu

opis projektu lub działalności, w tym daty
ich rozpoczęcia i zakończenia

okres kredytowania i karencji w spłacie
kredytu

strukturę finansowania inwestycji

Załączniki:

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE

Załączniki
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Kredyty preferencyjne ARiMR
Procedura ubiegania się o kredyt na realizację inwestycji w
przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków

Załączniki:

plan inwestycji
kosztorysy, oferty handlowe lub inne dokumenty
uzasadniające koszty planowane do sfinansowania kredytem
komplet dokumentów wymaganych przez bank

oświadczenie sprzedawcy, że sprzedawane maszyny lub urządzenia nie zostały
nabyte z wykorzystaniem środków publicznych
CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W
BRWINOWIE
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Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu

Dziękuję za uwagę.

