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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
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Aktualności
Konferencja „JESSICA 2 – najtańsze pożyczki na termomodernizację budynków w Wielkopolsce – nowe możliwości”

Konferencja „JESSICA 2 – najtańsze pożyczki na termomodernizację budynków w Wielkopolsce – nowe możliwości”
02.03.2018
pdf

W imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji organizowanej9 marca br. (piątek) w
Poznaniu, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przy al. Niepodległości 34 (Sala sesyjna)
Tematem konferencji jest:
„JESSICA 2 – najtańsze pożyczki na termomodernizację budynków w Wielkopolsce – nowe możliwości”
Konferencja ma na celu przybliżenie potencjalnym inwestorom szczegółów oferty preferencyjnych pożyczek ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO
2014+) na finansowanie kosztów termomodernizacji w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Omówione zostaną też nowe rozwiązania i rozszerzone możliwości w
dostępności preferencyjnych pożyczek wraz z zasadami ubiegania się o tego rodzaju wsparcie. Eksperci z BGK zapewniać będą możliwość konsultacji przy stolikach eksperckich.
Przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej to niezwykle ważne i pożądane przez społeczeństwo inwestycje poprawiające nie tylko jakość życia, ale również prowadzące do uzyskiwania
wymiernych korzyści finansowych.
W trakcie konferencji przedstawione zostaną ponadto informacje nt. stanu wdrażania instrumentu pożyczkowego na finansowanie rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski.
Pożyczki JESSICA 2, to aktualnie najtańszy sposób na sfinansowanie w/w inwestycji w Wielkopolsce.
Będziemy zaszczyceni przyjęciem naszego zaproszenia.
Rejestracja:
Rejestracja odbywa się w terminie do 7 marca 2018 r. poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:
https://www.bgk.pl/aktualnosci/konferencje/konferencja-jessica2-poznan-2018/

Ramowy program konferencji:
Godzina rozpoczęcia: 10.00
10:00 – 10.30 Rejestracja, kawa powitalna

Wystąpienia
10.30

Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

10.40

Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

10.50

Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich (BGK) – założenia pożyczek JESSICA 2 oraz zasady ubiegania się o wsparcie

11.05 Agnieszka Starczewska, Menedżer w Departamencie Programów Europejskich (BGK) – termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej ze środków WRPO
2014-2020 – niezbędna dokumentacja, etapy oceny wniosków, wypłaty środków i rozliczanie inwestycji
11.30

Agnieszka Anioł, Ekspert ds. oceny efektywności energetycznej (BGK) – audyt jako kluczowy dokument w procesie ubiegania się o pożyczkę na termomodernizację

11.50

Pytania i dyskusja

12.10

Przykłady dobrych praktyk oraz doświadczenia inwestorów i audytorów energetycznych

12:30

LUNCH; Rozmowy kuluarowe oraz przy stolikach eksperckich

14.00

Zakończenie
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Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
Pozostałe
BIP
BFG
MIFiD
BIK
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
BGK

© 2020 Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www Banku nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla
jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego BGK, czyli Klientom i Partnerom
Banku. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
Bezpieczeństwo korzystania
Polityka prywatności
Mapa serwisu
Zgłoś błąd na stronie

