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Ką mato bankas agro sektoriuje

Swedbank Agro klientų situacija:

• Sunkumų turi pavieniai ūkininkai;

Dažnas mokėjo baudas už neįvykdytus kontraktus, nes nesurinko grūdų pagal išankstines 

sutartis;

• Ūkininkai sumažino investicijų ambicijas, atidėdami  planus į vėlesnius laikotarpius;

• Šiais metais bus daug žieminių ir tikėtina, kad derlius bus geras, jei pakankamai palis.
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Finansavimo sprendimai žemės ūkio plėtrai
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Poreikis Finansavimo produktai Suma Paskolos

terminas

Avansai / finansavimo 

dalis

Technikos ir 

įrangos įsigijimui, 

fermos, sandėlio, 

grūdų džiovyklos, 

ar žemės ūkio 

paskirties žemei 

įsigyti

Investicinė paskola

Nuo 10 000 Eur

Naujai technikai 5 m. 

(naudotai iki 3 m.)

Žemės įsigijimui iki 20 

m.

Technikai nuo 5% 

Žemei nuo 10% 

Lizingas Nuo 8 000  Eur 5 metai Nuo 15%

Sėjos, derliaus 

nuėmimo darbai, 

trąšų, sėklų 

pesticidų ar 

pašarų įsigijimui

Tiesioginių išmokų paskola 

(overdraftas)

4 500 - 100 000 

Eur 

Iki Tiesioginių išmokų 

gavimo

(iki 12 mėn.)

Finansuojama iki 70% 

tiesioginių išmokų

Kredito linija

Nuo 10 000 Eur Iki 18 mėn.

Finansuojama:

- 50 proc. nuo kilnojamo 

turto;

- 70 proc. nuo 

nekilnojamo turto 

(pastatai). 
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Išskirtinės sąlygos ūkininkams

Ūkininkams, įsigyjantiems naują žemės ūkio techniką – išskirtiniai pasiūlymai. 
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Investicinės paskolos (projektams su ES parama) bei lizingo pasiūlymai

Ilgalaikės paskolos (projektams su ES parama) ir lizingo 

palūkanos

Nuo 2,49% + 6 mėn.  EURIBOR (ne mažiau kaip 0%)

Sutarties laikotarpis Iki 5 metų

Dalyvavimas savomis lėšomis paskolų atveju Nuo  5% nuo finansuojamos technikos kainos su PVM 

Pradinė įmoka lizingo atveju Nuo 15% nuo finansuojamos technikos kainos su 

PVM

Sutarties mokestis 0,4% nuo finansuojamos sumos (paskoloms) arba 

turto kainos su PVM (lizingui), bet ne mažiau kaip 160 

Eur

Lankstūs mokėjimo grafikai Pusmetiniai, ketvirtiniai, mėnesiai

Finansuojama žemės ūkio technika Nauja, nebūtinai registruojama (žemės ūkio padargai 

taip pat finansuojami)
Akcijos sąlygos galioja įsigyjant naują žemės ūkio techniką ir pasirašius paskolos (projektams su ES parama) ar lizingo sutartį 

iki 2019-12-31.

2017-02-24
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EaSI programa

„Swedbank“ yra vienintelis komercinis bankas Baltijos šalyse sudaręs tiesiogiai sutartį su Europos investicijų fondu (EIF) dėl portfelinių

garantijų pagal EaSI programą (finansavimo suma visoms trims šalims – Estijai, Latvijai, Lietuvai - 123 M€. Programos trukmė – iki 2021 m.

vasario 28 d.

Finansavimo galimybės

• Pasiskolinti iki 25 000 EUR be nekilnojamojo turto įkeitimo su EaSI garantija.

Finansavimo sąlygos:

• Įmonėje ar ūkyje įdarbintų asmenų skaičius turi neviršyti 9 asmenų;

• Metinė įmonės apyvarta arba bendrame metiniame balanse nurodyto turto vertė turi neviršyti 

2 mln. EUR;

• Maksimali finansavimo suma: paskolos atveju – iki 25 000 EUR ir  lizingo– iki 25 000 EUR;

• Produktai: paskola be nekilnojamojo turto įkeitimo ir lizingas;

• Finansuojamos investicijos į ilgalaikį ir trumpalaikį turtą;

• EaSI garantija klientams yra nemokama.

Plačiau apie EaSI programą:  https://ib.swedbank.lt/business/finance/loansnewsmallbusiness/programmes?language=LIT

Šis finansavimas suteikiamas dėka garantijos 

pagal EUROPOS UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ 

PROGRAMOS („EaSI“) ir Europos investicijų fondo (EIF), 

įsteigto pagal Europos investicijų programą. EIF tikslas – remti 

pelningų investicijų finansavimą Europos Sąjungoje, palengvinti 

galimybes gauti finansavimą ir skatinti verslo konkurencingumą. 

Daugiau informacijos apie programą „EaSI“ pateikiama EIF 

svetainėje.

Palankesnes finansavimo sąlygas užtikrina parama iš Europos 

Sąjungos pagal Garantijų priemonę, nustatytą pagal Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1296/2013 dėl 

Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos 

(„EaSI“), ir iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF), 

įsteigto pagal Investicijų planą Europai. ESIF tikslas – padėti 

remti finansavimą ir įgyvendinti pelningas investicijas Europos 

Sąjungoje bei užtikrinti didesnes galimybes gauti finansavimą.

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm?lang=-en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm?lang=-en
http://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/easi-guarantee-instrument/index.htm?lang=-en
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Ačiū už dėmesį

Kontaktai:

Lina Sparnauskienė

Tel. +370 698 71914

El. paštas lina.sparnauskiene@swedbank.lt
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