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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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Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
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Przetargi dla polskich firm na realizację EXPO 2020 w Dubaju
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Polskie firmy mogą wziąć udział w przetargach na przygotowanie i realizację Wystawy Światowej EXPO 2020. Wystawa organizowana przez Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA)w Dubaju
odbędzie od 20 października 2020 r. do 10 kwietnia 2021 r.
Organizatorzy EXPO 2020 stworzyli jedną e-platformę dla zamówień publicznych eSourcing Portal, która umożliwia dostęp do ofert przetargowych (aktualnych i już zrealizowanych). Dostawcy mogą wybrać
jedną z trzech ścieżek rejestracji:
MŚP (SMEs),
pozostałe spółki (corporate),
osoby prywatne - konsultanci (individuals).
Zarejestrowani użytkownicy uzyskają dostęp do wszystkich ogłoszonych przetargów organizatora w związku z przygotowaniem wystawy (nie tylko na usługi budowlane na etapie przygotowań, ale także na
świadczenie usług podczas trwania sześciomiesięcznej wystawy EXPO).
Strona emiracka deklaruje duże otwarcie na udział MŚP z całego świata w tych przetargach - jest to nowe podejście w tej edycji EXPO, gdyż do tej pory preferowane były głównie duże koncerny
międzynarodowe.
Na stronie Zagranicznego Biura Handlowego w Dubaju dostępne są informacje o procedurze przetargowej (e-Sourcing Tendering Process), w tym: zasady przewodnie systemu zamówień publicznych EXPO
2020, polityka zamówień, prezentacja e-platformy, rodzaje rejestracji dostawców, procedury przetargowe.
Zainteresowanych zachęcamy do rejestracji na stronie: https://esource.expo2020dubai.ae
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzania stron MSZ, gdzie na bieżąco zamieszczane są informacje o wydarzeniach realizowanych lub polecanych przez MSZ. Na stronachMSZ udostępniane są również
informacje o projektach i przetargach organizacji międzynarodowych.
źródło: www.paih.gov.pl
Przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w przetargach zachęcamy do skorzystania z oferty Banku Gospodarstwa Krajowego. InstrumentyBGK, które mogą wesprzeć polskich
eksporterów w realizacji zamówień:
gwarancje bankowe,
akredytywy,
wykup wierzytelności,
kredytowanie obrotowe.
Kontakt:
Sekretariat Departamentu Bankowości Transakcyjnej
e-mail: sekretariatdbt@bgk.pl
(+48 22) 522 92 75
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