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MRiRW podpisało aneks do umowy, dzięki któremu rolnicy już niedługo mogą
starać się o preferencyjne kredyty obrotowe z gwarancją spłaty. Na tej
podstawie banki współpracujące z BGK udzielą kredyty podmiotom poszkodowanym
przez kryzys związany z COVID-19.

Preferencyjne kredyty obrotowe z dopłatą i gwarancją spłaty
Kredyty udziela się producentom rolnym i podmiotom prowadzącym przetwórstwo rolno-spożywcze,
w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Oprócz 2% dopłat do ich
oprocentowania, będą one charakteryzować się gwarancją spłaty. Otrzymany kredyt należy
przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności.
Dopłaty 2% do oprocentowania kredytów udzielane są przez 12 miesięcy od podpisania
umowy kredytowej. Natomiast, w dalszych okresach spłaty kredytu koszty za pełne
oprocentowanie pokrywa kredytobiorca.

Preferencyjne kredyty obrotowe – gwarancja spłaty obejmuje
maksymalny okres
Gwarancja spłaty kredytu obejmuje maksymalny okres 39 lub 51 miesięcy. Dla kredytu odnawialnego
39 miesięcy, okres spłaty kredytu wynosi 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące. Zaś 51 miesięcy
(okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.
WAŻNE!
Warto również pamiętać, że kredyty preferencyjne udzielne są do 31 grudnia br., a całościowy
komunikat w sprawie preferencyjnych kredytów obrotowych można znaleźć na stronie MRiRW.

Fundusz Gwarancji Rolnych realizowany w ramach poddziałań
PROW
FGR dostępny jest dla całego sektora rolnego, hamuje on skutki braku odpowiednich zabezpieczeń
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np. w związku z ograniczeniami w zakresie egzekucji z majątku rolnika.
Gwarancja FGR udzielana jest w ramach 2 poddziałań PROW, 4.1 „Wsparcie inwestycji
w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz 4.2
„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji
„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
Preferencyjne kredyty obrotowe, a wraz z nimi gwarancja, która może zabezpieczyć do 80% kwoty
niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego, bądź obrotowego. FGR zasilono kwotą 50
mln euro, co umożliwi zabezpieczenie akcji kredytowej wynoszącej ok. 1,1 mld zł.
Więcej informacji na temat gwarancji spłaty kredytu z FGR można przeczytać na stronie Banku
Gospodarstwa Krajowego.
Dodatkowo, kredytów obrotowych udziela także ARiMR, o czym można przeczytać w artykule
Dodatkowe pieniądze na kredyty preferencyjne od ARiMR!.
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