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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
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BGK partnerem Investment Forum & Awards Gala

BGK partnerem Investment Forum & Awards Gala
11.05.2018
pdf
We wtorek spotkaliśmy się z przedstawicielami sektora rynków inwestycyjnych oraz polskimi izagranicznymi przedsiębiorcami podczas corocznego forum. Rozmawialiśmy o perspektywach
inwestycji w Polsce i za granicą oraz o potencjalnych kierunkach rozwoju.
W tym roku kongres odbywał się pod hasłem „Inwestycje – Kapitał – Innowacje ”. Nasz bank pełnił rolę partnera wydarzenia. Dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych, Arkadiusz Zabłoński wystąpił w panelu
„Polskie firmy na globalnej arenie”. Razem z pozostałymi uczestnikami rozmawiał o szansach i barierach w ekspansji zagranicznej polskich firm oraz o możliwych do zagospodarowania niszach.
Region Mazowiecki BGK reprezentował na konferencji dyrektor Piotr Pokropek. Spotkanie było okazją do wymiany informacji z liderami biznesu i przedstawicielami dużych przedsiębiorstw, będących
naszymi potencjalnymi klientami. Wśród gości nie zabrakło też firm, które współpracują już z BGK.
Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta gala rozdania „Diamentów Inwestycji”. Nagrody są wręczane w 12 kategoriach i mają na celu uhonorowanie przedsiębiorców oraz firm, które w ostatnim roku
dokonały istotnych dla polskiej gospodarki inwestycji w kraju i za granicą. Dyrektor zarządzająca Pionem Sprzedaży Produktów Bankowych, Elżbieta Bhagat wręczyła nagrodę w kategorii „Polski inwestor
roku za granicą”. Laureatem została Grupa Pietrucha – przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe i usługowe o globalnym zasięgu, działające w sektorze inżynierii lądowej i wodnej. W 2012 roku firma
rozpoczęła ekspansję na rynki zagraniczne i rozwija swoją działalność głównie w regionach narażonych na skutki zmian klimatycznych, m.in. w Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryce.
To kolejny przykład realizowania naszej strategii biznesowej poprzez wspieranie polskich przedsiębiorców w rozwoju i ekspansji zagranicznej.
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