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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
Kredyt mieszkaniowy
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Śniadanie biznesowe nt. finansowania przedsięwzięć na rynkach Afryki

Śniadanie biznesowe nt. finansowania przedsięwzięć na rynkach Afryki
09.02.2018
pdf
W miniony wtorek rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani ekspansją w Afryce. Goście wypełnili salę po brzegi, a dyskusje były bardzo konkretne.
Wspólnie z przedstawicielami zarządów PAIH, KUKE i PFR TFI omówiliśmy praktyczne aspekty wejścia na rynki afrykańskie. Eksperci przedstawili narzędzia wsparcia oferowane przez instytucje rozwoju
m.in. wsparcie dłużne i kapitałowe oraz ubezpieczenie transakcji eksportowych.
Afryka zaraz za Azją jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się kontynentów. O rynek afrykański zabiegają wielcy gracze, tacy jak USA, Chiny, czy Rosja. Póki co eksport z Polski do Afryki to
niewiele ponad 1% eksportu ogółem – wskazywał Wojciech Hann, członek zarządu BGK. W Afryce sfinansowaliśmy dotychczas kilkadziesiąt transakcji. Udział Afryki w łącznym wolumenie naszego wsparcia
jest niewielki, ale podejmujemy działania na rzecz jego zwiększenia – kontynuował.
Gościem specjalnym spotkania była Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, która opowiedziała o wspieraniu eksportu jako kluczowym elemencie Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju. Chcemy, by liczba zainteresowanych Afryką firm rosła. Ważne są: promocja, obecność na rynku pośredników służących pomocą przedsiębiorcom, instrumenty finansowe wspierające eksport i
ekspansję zagraniczną oraz współpraca międzynarodowa – mówiła minister.
Prezes Wojciech Hann poprowadził panel dyskusyjny z polskimi przedsiębiorcami działającymi od lat w Afryce. Reprezentanci spółek Ursus, Navimor i Jakusz podzielili się swoimi doświadczeniami oraz
uprzedzili, z jakimi barierami powinny się liczyć firmy zainteresowane rozwijaniem działalności na tych rynkach. Kancelaria Clifford Chance, obsługująca transakcje międzynarodowe, przybliżyła aspekty
prawne współpracy z krajami Afryki.
Śniadania biznesowe, jak to afrykańskie, to jedno z narzędzi, dzięki którym realizujemy naszą strategię wsparcia przedsiębiorców w eksporcie i ekspansji zagranicznej.
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