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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
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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
Kredyt mieszkaniowy
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Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy

Mieszkania czynszowe ze źródłem korzystnego refinansowania z Banku Rozwoju Rady Europy
13.09.2018
pdf
BGK pozyskał korzystne źródło refinansowania programu Społecznego Budownictwa Czynszowego – 800 milionów złotych z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development
Bank, CEB). We wrześniu tego roku BGK na preferencyjne kredyty dla m.in. TBS i spółdzielni mieszkaniowych ma do rozdysponowania 1,1 mld zł.
Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin to wyznacznik jakości życia Polaków. W naszym kraju żyje wiele osób, które nie mogą pozwolić sobie na wynajem komercyjny lub kredyt hipoteczny, a jednocześnie
nie przysługuje im prawo do lokali socjalnych bądź komunalnych. Jednocześnie programy rządowe powinny być realizowane w sposób efektywny z punktu widzenia kosztów instytucji rozwoju i
zaangażowania budżetu państwa. Dlatego BGK aktywnie poszukuje i zdobywa kolejne źródła refinansowania programów m.in. dotyczących samorządowych inwestycji mieszkaniowych. Dzięki podpisanej
umowie z Bankiem Rozwoju Rady Europy, możemy obniżyć koszty programu z korzyścią dla budżetu państwa. – powiedział Paweł Nierada, Wiceprezes Zarządu BGK.
Gubernator Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) Rolf Wenzel wyraził zadowolenie z podpisanej umowy: W
" sparcie dla społecznego budownictwa czynszowego było i pozostaje jednym z kluczowych
obszarów zainteresowania CEB w Europie. Bardzo się cieszę, że CEB i BGK mogą kontynuować współpracę i przyczynić się do realizacji programu Społecznego Budownictwa Czynszowego. Cieszy mnie to
tym bardziej, że Polska świętuje w tym roku 20-lecie członkostwa w CEB. "
Zaciągnięty przez BGK kredyt na kwotę 800 mln zł to kolejne zewnętrzne finansowanie programu rządowego, obok funkcjonującego już kredytu na taką samąkwotę, zaciągniętego przez BGK w Europejskim
Banku Inwestycyjnym w 2015 r. Obydwa kredyty umożliwiają pozyskanie przez BGK korzystnie oprocentowanych środków dla programu popierania budownictwa mieszkaniowego, co pozwala obniżyć koszty
programu dla budżetu państwa.
Program Społecznego Budownictwa Czynszowego to mieszkania na wynajem i spółdzielcze lokatorskie o czynszach znacznie niższych niż rynkowe. Z programu mogą skorzystać TBS-y, spółki gminne oraz
spółdzielnie mieszkaniowe, które chcą sfinansować budowę nowych mieszkań lub adaptację istniejących budynków na cele mieszkaniowe. BGK udziela finansowania na preferencyjnych warunkach.
Oprocentowanie kredytu stanowi jedynie stawka WIBOR 3M, bez marży banku.
Dotychczas w programie SBC Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał 64 umowy na łączną kwotę blisko 300 mln zł, dzięki którym powstanie ponad 2,7 tys. mieszkań. Ponad 900 rodzin w prawie 20
polskich miastach już otrzymało klucze do mieszkań. BGK na bieżąco podpisuje kolejne umowy z inwestorami.
W tym roku mija 20 rocznica przystąpienia Polski do Banku Rozwoju Rady Europy. W tej chwili członkami CEB jest 41 spośród 48 państw zasiadających w Radzie Europy. CEB wspiera zróżnicowane
sektory, bezpośrednio wzmacniając spójność społeczną w Polsce i całej Europie.
Bank Rozwoju Rady Europy jest instytucją powołaną w 1956 r. przez Radę Europy do realizacji celów społecznych poprzez udzielanie kredytów na preferencyjnych warunkach. Służą one wsparciu obszarów
takich jak spójność społeczna, zarządzanie środowiskiem oraz wspieranie infrastruktury publicznej o znaczeniu społecznym.
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