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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
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BGK sfinansuje kontrakt eksportowy polskiej stoczni

BGK sfinansuje kontrakt eksportowy polskiej stoczni
27.03.2015
pdf
Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje budowę statku morskiego wyspecjalizowanego w przewozie nietypowych i wielkogabarytowych ładunków. Jednostka powstanie w polskiej stoczni
w ramach kontraktu eksportowego z holenderską firmą C.V. MS ABIS Esbjerg.
Państwowy bank rozwoju BGK udzielił holenderskiemu nabywcy kredytu w wysokości 16 mln euro w ramach rządowego programu wspierającego polskich eksporterów. Finansowanie zostało udzielone w
formule kredytu dla nabywcy z ochroną ubezpieczeniową Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Kluczowymi podwykonawcami prac będą dwa szczecińskie przedsiębiorstwa: Partner
Stocznia Sp. z o.o. (kadłub statku) oraz K.G. Konstrukcje Sp. z o.o. (prace wykończeniowe).
Specjalistyczna jednostka pływająca typu Open Top Heavy Lift Multipurpose Vessel zostanie zbudowana przy współpracy ze spółką CIG Shipbuilding Poland należącą do holenderskiej Capital Group of CIG
Shipbuilding B.V. Statek charakteryzuje się unikalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technicznymi (w tym możliwością pływania z otwartym lukiem towarowym nawet przy największych sztormach), co
pozwoli mu wejść w niszę rynkową przewozów towarów o nietypowych wymiarach oraz transportu specjalistycznego. Na całym świecie jest zaledwie kilka jednostek tego typu.
- Wejście w ten projekt jest naszym kolejnym krokiem nakierowanym na wspieranie polskich eksporterów i pierwszą z kilku tego typu transakcji, które planujemy zawrzeć w 2015 .r- tłumaczy Arkadiusz
Zabłoński, dyrektor Departamentu Wspierania Eksportu w BGK. - Finansowe wspieranie eksportu, zarówno w ramach programu rządowego, jak i działalności własnej banku, stanowi jeden z filarów strategii
rozwoju BGK w kolejnych latach. Tym samym, polscy przedsiębiorcy, niezależnie od swojej wielkości i obszaru działania, mogą liczyć na wsparcie prowadzonej działalności eksportowej na wszystkich
rynkach świata. Będąc państwowym bankiem rozwoju sprawiamy, że polskie spółki budują na przyszłość swoją przewagę konkurencyjną, a polska gospodarka lepiej się rozwija - dodaje dyrektor Zabłoński.
Najważniejszymi produktami oferowanymi przez BGK w ramach programu wsparcia zagranicznej działalności polskich podmiotów są:
długoterminowe kredyty dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług,
instrumenty trade finance oparte o akredytywy / ryzyko banku zagranicznego,
bezpośrednie wsparcie kredytowe dla zagranicznych spółek, należących do polskich grup kapitałowych.
Finansowane jest udzielane na preferencyjnych warunkach przy zachowaniu elastyczności odnośnie struktury finansowania.
Jednocześnie, poza klasycznymi instrumentami wsparcia eksportu wskazanymi powyżej, Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad utworzeniem w ramach TFI BGK Funduszu Ekspansji Zagranicznej,
który będzie oferował wsparcie kapitałowe dla inwestycji planowanych poza Polską.
Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi gospodarczemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek
komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i
regionalnej. Jest instytucją wiodącą w procesie konsolidacji finansów publicznych.
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