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A Kormány tagjainak rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó
kamattámogatásról szóló 42/2019. (IX. 20.) AM rendelethez

Az Agrárminisztérium a jelenlegi vidékfejlesztési program forrásainak felhasználását követő időszakban is fenn
kívánja tartani az agrárgazdasági célú fejlesztéseket megvalósító vállalkozások beruházási kedvét, ezért kidolgozott
egy beruházási hitelekhez kapcsolódó, a vállalkozások széles köre által igénybe vehető kamattámogatási programot.
A támogatási program szerinti kamat- és kezességi díjtámogatást mezőgazdasági, erdészeti célú beruházást és
mezőgazdasági termék besorolású (ANNEX1) terméket előállító, élelmiszeripari célú beruházást megvalósító KKV-k
és nagyvállalatok vehetik igénybe.
A kamattámogatás összesen legfeljebb 100 milliárd forint összegű hitelállományhoz kapcsolódhat.
A kamattámogatás mértéke az ügyleti kamat 80%-a, de legfeljebb 2 százalékpont/év. A támogatható hitel
futamideje legalább 3 év, de legfeljebb 10 év. Kamattámogatás csak azon kamatidőszakok tekintetében nyújtható,
amelyek esetében a hiteldíj forintban számítva nem haladja meg a 2,5%/év szintet.
A kamattámogatási kérelmeket a hitelnyújtó pénzügyi intézmények közvetítésével 2020. december 31-éig lehet
benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.
A rendelet a támogatás jogosultsági feltételeit, keretösszegét, valamint a kamattámogatási kérelem benyújtására,
elbírálására és a támogatás kifizetésére vonatkozó részletszabályokat tartalmazza.
A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó
eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (1) és (2) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel az indokolás közzététele javasolt az Indokolások Tárában.

Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

