
KREDITŲ
GARANTIJOS
PATIKIMAS UŽSTATAS
IMANTIEMS KREDITUS

Kredito garantijos gavimo tvarka

1. Ūkio subjektas kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą – banką ar kredito uniją – dėl kredito 
suteikimo, aptariamos kredito suteikimo sąlygos.

2. Kredito įstaiga kreipiasi į Žemės ūkio paskolų garantijų fondą ir pateikia paraišką dėl 
garantijos suteikimo ir joje nurodytus papildomus dokumentus.

3. Žemės ūkio paskolų garantijų fondo valdybai priėmus sprendimą dėl garantijos 
suteikimo, apie priimtą sprendimą informuojama kredito įstaiga bei ūkio subjektas. 
Ūkio subjektas sumoka garantinį užmokestį, su kredito įstaiga pasirašo kredito sutartį.

4. Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigai suteikia kredito garantiją.

5. Kredito įstaiga ūkio subjektui išduoda kreditą.

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
Tel. (8 5) 260 8406, faks. (8 5) 260 8405
www.garfondas.lt

Daugiau 
informacijos- 

nuskenavus 
QR kodą

ATNAUJINTAS PALŪ
KANŲ

 KOMPENSAVIM
AS

palūkanos kompensuojamos ir
 už trumpalaikiam  

bei b
iologinam turtui įs

igyti skirtus kreditus



Mokestis už garantijos suteikimą

Už garantijos suteikimą ūkio subjektas turi 
sumokėti vienkartinį garantinį užmokestį, 
kuris skaičiuojamas nuo garantuojamos 
sumos. 

Garantinio užmokesčio dydis priklauso 
nuo ūkio subjekto įgyvendinamo projekto 
rizikos,  kredito paskirties, kredito trukmės 

kitų veiksnių.

Preliminarų garantinio užmokesčio 
dydį galima apskaičiuoti  pasinaudojant 
skaičiuokle:

 www.garfondas.lt/GUskaiciuokle

Norite pradėti ar toliau plėtoti verslą? 
Susiduriate su nuosavų lėšų trūkumu, o pasiskolinti iš kredito įstaigų 
neturite galimybių dėl užstato trūkumo?

Patikimas užstatas imantiems kreditus – KREDITŲ GARANTIJOS,  
kurias Žemės ūkio paskolų garantijų fondas teikia bankams ir kredito 
unijoms už ūkio subjektų imamus kreditus.

Smulkiojo ir vidutinio verslo 
subjektai, kuriems teikiamos 
kreditų garantijos 

Žemės ūkio veiklos subjektai:

 ūkininkų ūkiai,

 žemės ūkio bendrovės,

 kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), 
nustatyta tvarka pripažintos žemės 
ūkio  kooperatinėmis bendrovėmis 
(kooperatyvais),

 kitos žemės ūkio įmonės.

Alternatyviosios veiklos subjektai:

 žemės ūkio produktų perdirbimo 
įmonės kaimo vietovėje,

 ūkio subjektai, užsiimantys paslaugų 
teikimu,

 ūkio subjektai, užsiimantys kaimo 
turizmu,

 ūkio subjektai, užsiimantys 
miškininkyste ir medienos ruoša,

 ūkio subjektai, užsiimantys tradiciniais 
amatais,

 kitos įmonės kaimo vietovėje.

Žemės ūkio produktų perdirbimo 
įmonės mieste

Žuvininkystės veiklos subjektai

Kreditų garantijos teikiamos

investicinius projektus, kurie įgyvendinami 
tiek su ES parama, tiek be paramos:

 nekilnojamojo turto įsigijimui, statybai ar 
rekonstrukcijai,

 technikos, įrangos, technologinių linijų ir 
kitų įrengimų įsigijimui,

 žemės įsigijimui.

Kreditams ir kredito linijoms, skirtoms:

 trumpalaikiam turtui įsigyti 

trąšoms, sėkloms, augalų apsaugos 
priemonėms, kurui ir kitoms prekėms 
susijusioms su žemės ūkio veikla,

žemės ūkio produktams ir kitam 
trumpalaikiam turtui, kuris bus 
panaudotas žemės ūkio produktų 
perdirbimo procese,

 biologiniam turtui įsigyti  
daugiamečiams augalams, gyvuliams ir 
kitiems gyvūnams,

 paslaugoms apmokėti pagal Paslaugų 
žemės ūkiui sąrašą, nustatytą Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo veiklos nuostatų 
priede.

Kredito garantijos suma ir terminas

Maksimali vieno kredito suma – 1,16 mln. Eur. 

Bendra kelių garantijų suma, atsižvelgiant į 
grąžintas kreditų dalis, vienam ūkio subjektui 
negali viršyti:

 1,16 mln. Eur už investicijoms skirtus 
kreditus,

 1,16 mln. Eur už kreditus, skirtus 
trumpalaikiam bei biologiniam turtui įsigyti 
ir paslaugoms apmokėti.

Garantijos terminas nėra ribojamas. 

Žemės ūkio paskolų garantijų fondo teikiamos 
garantijos nėra laikomos valstybės pagalba.

Pagrindinės garantijų teikimo sąlygos

Ūkio subjektas nuosavomis lėšomis turi 

projekto vertės. 

Garantijos teikiamos tik už kreditus, kurie 

pagrįstiems ir kredituotiniems projektams 

Už žemės ūkio veiklos ir alternatyviosios 
veiklos subjektų imamus kreditus garantija 
teikiama, jeigu ūkio subjektas yra įregistravęs 
žemės ūkio ir kaimo valdą. 

Kredito garantijos dydis

Už kreditus, išduodamus ūkio subjektams, 
garantuojamas iki 70 proc. neatgautos 
kredito dalies grąžinimas.

Iki 80 proc. neatgautos kredito dalies 
grąžinimas garantuojamas už kreditus, 
išduodamus ūkio subjektams, užsiimantiems 
žemės ūkio veikla, kurie:

 yra jaunieji ūkininkai (iki 40 metų 
amžiaus), 

 užsiima gyvulininkyste, jei kreditai skirti 
gamybiniams pastatams įsigyti, jų statybai, 
rekonstrukcijai bei remontui, gamybinei 
įrangai ar ūkiniams gyvūnams įsigyti,

 ima kreditus trumpalaikiam turtui ar 
paslaugoms apmokėti,

 yra apdraudę žemės ūkio augalus. 
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garantinio užmokesčio 
kompensavimas

Dalis garantinio užmokesčio 
kompensuojama: 
  žemės ūkio veiklos subjektams, 
  alternatyviosios veiklos subjektams,
  žuvininkystės veiklos subjektams. 

Ūkio subjektams kompensuojama 80 proc. 
nustatyto garantinio užmokesčio. 

Ūkio subjektai už garantijos suteikimą moka 
tik nekompensuojamą jo dalį.

palūkanų kompensavimas

Dalis kredito įstaigai sumokėtų palūkanų 
kompensuojama:
  už kreditus, skirtus investicijoms, 
  už  kreditus ir kredito linijas, skirtas 

trumpalaikiam ar biologiniam turtui 
įsigyti.

Kreditų, skirtų investicijoms, palūkanos 
kompensuojamos 30 proc. ( jauniesiems 
ūkininkams – 40 proc.):
  žemės ūkio veiklos subjektams, 
  alternatyviosios veiklos subjektams,
  žuvininkystės veiklos subjektams. 

Kreditų ar kredito linijų, skirtų 
trumpalaikiam ar biologiniam turtui 
įsigyti, palūkanos kompensuojamos 
80 proc. žemės ūkio veiklos subjektams.

kompensacijų teikimo sąlygos  
ir tvarka

Garantinis užmokestis ir palūkanos 
nekompensuojamos:
  ūkio subjektams, įgyvendinantiems 

projektus su ES parama, 
  ūkio subjektams, įsigyjantiems žemę.

Visos kompensacijų teikimo sąlygos ir 
tvarkos pateikiamos Žemės ūkio paskolų 
garantijų fondo svetainėje internete: 

  www.garfondas.lt
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