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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.
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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
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BGK na Wschodnim Kongresie Gospodarczym
28.09.2017
pdf
W Białymstoku rozmawialiśmy o możliwościach wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Pokazaliśmy uczestnikom sposoby finansowania inwestycji ze środków unijnych oraz w formule
PPP.
Dwudniowy cykl debat i spotkań był poświęcony najważniejszym kwestiom dla gospodarki Polski Wschodniej. Bank Gospodarstwa Krajowego ze względu na swoje zaangażowanie w rozwój tego regionu
pełnił rolę partnera IV edycji kongresu.
Kluczowe tematy, o których rozmawialiśmy podczas tego wydarzenia, bezpośrednio nawiązują do strategii BGK. Mówiliśmy o Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w Polsce Wschodniej oraz o
relacjach ze wschodnimi sąsiadami.

Prelegenci BGK wystąpili w kilku sesjach tematycznych:
dyrektor zarządzający Jacek Szugajew dyskutował o skuteczności narzędzi promocji i wsparcia eksportu oraz o priorytetowych i obiecujących kierunkach polskiej ekspansji zagranicznej,
Paweł Lisowski, dyrektor ds. współpracy z JST, mówił o finansowaniu z funduszy europejskich wielkich projektów infrastrukturalnych, inwestycji gminnych i regionalnych oraz o przyszłości Programu
Polska Wschodnia,
z kolei Patryk Darowski, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego, wziął udział w panelu „PPP – rola inwestycji prywatnych i infrastrukturalnych w rozwoju wschodnich regionów”,
podczas którego rozmawiał o partnerstwie samorządu z biznesem w Polsce Wschodniej i o źródłach finansowania inwestycji.

Wybieramy najlepsze inwestycje
Kongresowi towarzyszy konkurs Top Inwestycje Polski Wschodniej. Jego celem jest wyłonienie inwestycji, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarczego regionu i poprawy sytuacji
mieszkańców. Jednym z członków rady konsultacyjnej konkursu jest członek Zarządu Wojciech Hann. Dzięki temu mogliśmy oddać głosy na listę nominowanych inwestycji oraz zgłosiliśmy do konkursu
cztery nasze inwestycje. Wśród 10 nagrodzonych przedsięwzięć znalazł się projekt BGK - budowa fabryki proszków mlecznych Mlekovita w Wysokiem Mazowieckiem.

***
Wschodni Kongres Gospodarczy to największa konferencja dotycząca perspektyw i szans pięciu wschodnich województw. Co roku gromadzi ponad 1000 gości z regionu, kraju i Europy, w tym
przedsiębiorców, przedstawicieli korporacji, firm i start-upów, inwestorów, polityków, reprezentantów władz samorządowych, finansistów, ekspertów i naukowców.
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