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KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Premia technologiczna (dotacja) na częściową spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym.
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Fundusze i programy
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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

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich
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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
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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
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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

Jessica2 - pożyczka na efektywność energetyczną
Pożyczki z zakresu kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w woj. wielkopolskim
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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
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Fundusz Dostępności
Pożyczki na likwidację barier architektonicznych
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Samorządy, mimo ograniczonych możliwości, starają się zwiększać zasób mieszkaniowy. Jednocześnie wciąż przybywa ubiegających się o mieszkania komunalne i socjalne. Pomoc w
finansowaniu gminy mogą znaleźć w Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym i przyszłym roku do dyspozycji na dotacje z rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa
mieszkaniowego jest po 500 mln zł, a w kolejnych latach po 1 mld rocznie. Pieniędzy powinno wystarczyć na realizację wszystkich poprawnych wniosków. Są też kolejne ułatwienia dla
wnioskujących.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych to jedno z ważniejszych zadań gmin. Mieszkania komunalne i socjalne to szansa dla osób, które ze względu na niewystarczające dochody oraz brak zdolności
kredytowej nie są w stanie samodzielnie sfinansować zakupu ani wynajmu mieszkań. Liczba ubiegających się o takie mieszkania wciąż rośnie. Szacuje się, że pod koniec ubiegłego roku brakowało ok. 150200 tys.1 mieszkań socjalnych.
Gminy, spółki gminne, powiaty czy organizacje pożytku publicznego mogą korzystać z bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat na tworzenie lokali mieszkalnych o ograniczonym czynszu, noclegowni czy
schronisk dla bezdomnych. BGK w latach 2019-2025 będzie miał do rozdysponowania dla wnioskodawców dużo wyższe kwoty niż w latach ubiegłych. W 2020 r. będzie dysponował kwotą 500 mln zł, zaś od
2021 do 2025 r. po 1 mld zł rocznie. Środków finansowych powinno wystarczyć na wszystkie przedsięwzięcia spełniające formalne wymagania.
Program finansowego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na wynajem wspiera samorządy już od 12 lat. W tym czasie BGK przyznał bezzwrotne wsparcie w łącznej wysokości prawie 1,3 mld zł, co
pozwoliło na współfinansowanie ponad 1,6 tys. przedsięwzięć mieszkaniowych o wartości 3,92 mld zł.
– Program zaowocował już 20 tysiącami lokali w całej Polsce. Dzięki wsparciu z Funduszu Dopłat powstało 19 tys. mieszkań i 1,1 tys. miejsc noclegowych dla osób bezdomnych. Finansujemy kolejne na
bieżąco. Finansowanie mieszkalnictwa i poprawa jakości życia Polaków jest jednym z filarów działalności BGK –mówi Dariusz Stachera, dyrektor zarządzający pionem programów mieszkaniowych w BGK.
BGK dba o coraz większą dostępność wsparcia, współpracując z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju nad udoskonaleniem programu. Jedną z nowości jest tzw. grant na budownictwo na wynajem, czyli 20
proc. dofinansowania do przedsięwzięć realizowanych przez inwestora innego niż gmina czy związek międzygminny. Takimi inwestorami mogą być towarzystwa budownictwa społecznego (TBS-y), których
celem jest tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem o ograniczonym czynszu. Dużą zaletą grantu jest możliwość łączenia go z preferencyjnymi kredytami w programie Społecznego Budownictwa
Czynszowego, udzielanymi również przez BGK. To odpowiedź na potrzeby samorządów.
Jedną z ważniejszych zmian jest również wprowadzenie w 2019 r. ciągłego naboru wniosków w programie wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. Dzięki temu inwestorzy mogą zgłaszać się do
nas po wsparcie w dowolnym momencie. Nie muszą czekać na start kolejnego naboru ani obawiać się, że nie zdążą skompletować na czas odpowiedniej dokumentacji – wyjaśnia Przemysław Osuch,
dyrektor departamentu funduszy mieszkaniowych w BGK.
To nie koniec pozytywnych zmian w finansowym wsparciu mieszkalnictwa. Zwiększyła się również wysokość wsparcia, które może wynieść aż 60 proc. kosztów przedsięwzięcia. Wprowadzona w 2018 r.
zmiana ustawy o ochronie praw lokatorów ustanowiła w miejsce dotychczasowych lokali socjalnych tzw. najem socjalny. Dzięki niej inwestorzy będą mogli ubiegać się o wsparcie na budowę lokali
komunalnych bez dotychczasowego obowiązku wydzielenia z gminnego zasobu mieszkaniowego tzw. zasobu ekwiwalentnego mieszkań socjalnych.
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