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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
Szczegóły

Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych

Pozostałe produkty:
System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Konsolidacja finansów publicznych
Krajowa Grupa Poręczeniowa
Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
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Kredyt w CHF
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BGK głównym partnerem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości

BGK głównym partnerem V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
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pdf
W ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze rozmawialiśmy o znaczeniu innowacyjności i sektora MŚP dla gospodarki Polski. Dyskutowaliśmy też o wspieraniu ekspansji zagranicznej polskich
przedsiębiorstw i finansowaniu inwestycji samorządowych.
Polski Kongres Przedsiębiorczości to wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim, które co roku odbywa się w innym mieście. Tegoroczna, piąta już edycja, została zorganizowana w Zielonej Górze, przy
współpracy z władzami województwa lubuskiego. BGK był głównym partnerem tego wydarzenia, ważnego zarówno dla rozwoju regionu, jak i polskiej gospodarki.
Podczas kongresu odbyło się ponad 20 paneli dyskusyjnych, które dotyczyły najistotniejszych kwestii gospodarczych, będących jednocześnie strategicznymi obszarami działalności BGK. Wśród głównych
tematów znalazły się m.in. synergia nauki z biznesem i samorządem, wejście polskich firm na rynki globalne oraz nadanie polskiej gospodarce innowacyjnego wymiaru.
Prezes Przemysław Cieszyński wystąpił wraz z marszałek województwa podczas sesji otwierającej kongres pt.: „Państwo XXI wieku. Gospodarka oparta na wiedzy”. Przedstawił instrumenty, które BGK
oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom oraz podkreślił znaczenie innowacji, stanowiących wyznacznik sukcesu gospodarczego.
Dyrektor ds. współpracy z JST, Paweł Lisowski uczestniczył w panelu „Miasto przyszłości, czyli jakie? Rola czynnika smart i green w samorządach”. Dyskutował m.in. o projektach infrastrukturalnych
jednostek samorządu terytorialnego, mobilności miast i metropolii oraz o poziomie dojrzałości polskich miast przyszłości.
W debacie pod patronatem Ministerstwa Rozwoju pt. „Ekspansja zagraniczna – polskie firmy na rynku międzynarodowym” wystąpił Tomasz Sawicki z Departamentu Finansowania Strukturalnego. Wraz z
przedstawicielami m.in. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej rozmawiał o czynnikach sukcesu ekonomicznego na rynku zagranicznym, potencjale
inwestycyjnym i eksportowym regionu lubuskiego oraz perspektywicznych rynkach zagranicznych.
Kongres stworzył okazję do zawierania kolejnych relacji biznesowych. Wzięło w nim udział ponad 1000 osób reprezentujących biznes, naukę oraz administrację publiczną. Szczególnie licznie przybyli
przedstawiciele MŚP, lokalni przedsiębiorcy oraz władze samorządowe. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele zielonogórskiego oddziału BGK.
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