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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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Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
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Kredyt w CHF
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BGK partnerem VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego

BGK partnerem VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego
03.06.2016
pdf
W drugiej połowie maja odbył się VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Tegoroczny kongres potwierdził swoją pozycję największego i najbardziej znaczącego tego typu wydarzenia w Europie
Centralnej. Do Międzynarodowego Centrum Kongresowym przybyła znów rekordowa liczba, tym razem 8 tys. osób. Prawie dwa tysiące wzięło udział w towarzyszących Kongresowi European Start-up Days.
Przez trzy dni odbyło się ponad 120 sesji i tysiące bezpośrednich spotkań, z których część da impulsy do nowych projektów gospodarczych.

W Katowicach gościli m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, premier RP, europarlamentarzyści, ministrowie i wiceministrowie z całego świata
oraz prezesi największych firm, eksperci i biznesmeni. Bank Gospodarstwa Krajowego był kolejny raz partnerem kongresu.

Wśród wiodących tematów znalazły się zagadnienia wprost związane z działalnością naszego banku: wielki program inwestycyjny Unii Europejskiej, rola państwa w gospodarce, innowacyjna Europa,
wyzwania globalnej gospodarki, nowe rynki i kierunki. Nie zabrakło wymiany poglądów i doświadczeń w obszarach dotyczących przemysłu, odpowiedzialnego biznesu i młodych uczestników europejskiego
rynku pracy.

Agenda ósmej edycji obfitowała również w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego, takim jak: energia i surowce, infrastruktura, transport, technologie,
cyberbezpieczeństwo, górnictwo i hutnictwo, prawo, rynek zdrowia, rynek pracy, budownictwo i nieruchomości, inwestycje, polityka regionalna, zarządzanie, przestrzeń publiczna czy samorząd.

Przedstawiciele BGK uczestniczyli podobnie jak w ubiegłym roku w 7 sesjach tematycznych:

Plan Inwestycyjny dla Europy – nowe rozwiązania w zakresie finansowania przedsiębiorstw– Mirosław Panek, p.o. Prezesa Zarządu
Ekspansja zagraniczna polskich firm – wiceprezes Jacek Szugajew
Infrastruktura. Inwestycje – Robert Kasprzak, dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego
Fundusze europejskie 2014-2020 – Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzający Pionem Funduszy Europejskich
Spotkanie gospodarcze Indie – Europa Centralna – Arkadiusz Zabłoński, zastępca dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego
Mieszkalnictwo i budownictwo mieszkaniowe – wiceprezes Włodzimierz Kocon
Partnerstwo Prywatno-Publiczne – Paweł Lisowski, doradca prezesa, dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi

Dyskusje o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Polski i Europy prowadzone były w opiniotwórczym gronie, co pozwoliło na utrwalenie pozycji naszego banku jako eksperta.

BGK był również reprezentowany podczas wydarzeń towarzyszących:
Spotkanie z Ministrem Finansów Pawłem Szałamachą – prezez Panek
Gala TOP Inwestycje Komunalne 2016 – nagrody wręczali wiceprezes Włodzimierz Kocon i dyrektor Paweł Lisowski
European Start-up Days – Dariusz Wieloch, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej

Kongres był na bieżąco relacjonowany przez kilkuset dziennikarzy. Wydarzenie zostało objęte patronatem czołowych mediów jak: Polskie Radio, Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Dziennik
Zachodni, Polityka, Wprost, Nowy Przemysł, Manager, money.pl wnp.pl, portalsamorzadowy.pl. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników były często cytowane i szeroko komentowane.
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