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Kredyty restrukturyzacyjne z ARiMR są już dostępne!
Autor: mgr inż. Ewelina Marciniak
Data: 2 lipca 2020

Agencja uruchomiła pomoc dla zadłużonych rolników w postaci dopłat do
oprocentowania kredytu. Na spłatę zadłużenia producenci rolni mogą
otrzymać nie więcej niż 5 mln zł. Kredyty restrukturyzacyjne z ARiMR udziela
się maksymalnie na 10 lat z rocznym okresem karencji.

Kredyt restrukturyzacyjny otrzymasz pod pewnymi warunkami
O kredyty restrukturyzacyjne z ARiMR mogą ubiegać się producenci rolni, jeżeli:
należą do osób fizycznych, prawnych albo funkcjonują jako jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
mają miejsce zamieszkania, bądź siedzibę na terytorium RP
są właścicielami gospodarstwa rolnego
należą do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw
od co najmniej 3 lat prowadzą działalność rolniczą
są nie wypłacalni (w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo upadłościowe)
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
Ponadto, osoba ubiegająca się o kredyt zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego, który
wyliczany jest na podstawie kwoty długu podlegającej restrukturyzacji. Przedstawia się to
w następujący sposób:
25% kosztów restrukturyzacji – w przypadku mikro i małego przedsiębiorcy
40% kosztów restrukturyzacji – w przypadku średniego przedsiębiorcy

Kredyty restrukturyzacyjne z ARiMR – krok po kroku
Procedura ubiegania się o kredyt składa się z kilku etapów. Do najważniejszych z nich należy np.:
przygotowanie planu restrukturyzacji – jego celem jest przywrócenie podmiotowi
zdolności do pokrywania kosztów z prowadzonej działalności rolniczej; wzór planu można
znaleźć na stronie MRiRW
złożenie wspomnianego planu do właściwego wojewódzkiego ośrodka doradztwa
rolniczego, a także wniosku o jego akceptację
zaakceptowanie planu przez dyrektora WODR w terminie 30 dni od dnia złożenia
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wniosku i planu
złożenie przez rolnika wniosku o kredyt w odpowiednim banku łącznie z wymaganymi
dokumentami
Aktualnie producenci rolni mogą ubiegać się o kredyt restrukturyzacyjny w SGB Banku S.A., który
zawarł z ARiMR stosowny aneks do umowy o współpracy.
Jednocześnie ARiMR informuje, że trwają prace nad zawieraniem aneksów z innymi bankami,
o czym Agencja będzie informować na bieżąco.
Kredyty inwestycyjne z ARiMR – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć
w Aktualnościach na stronie ARiMR.
O restrukturyzacji zadłużeń w przypadku rolników wspominaliśmy także w artykule Restrukturyzacja
zadłużeń – nie dla każdego rolnika?
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