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Gwarancja Biznesmax
bezpłatne zabezpieczenie spłaty kredytu dla małych i średnich firm na rozwój i innowacje
Szczegóły
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Spółki komunalne
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Pozostałe produkty:
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Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
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Samorządy

XIII konferencja BGK dla JST
24-25 maja odbyła się XIII Ogólnopolska konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Strategie finansowe projektów rozwojowych.
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

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Pomoc finansowa w spłacie kredytu mieszkaniowego.
Szczegóły

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie dla osób fizycznych rozpoczynających po raz pierwszy działalność gospodarczą

Pożyczki i kredyty studenckie
Program wsparcia finansowego dla studentów i absolwentów studiów wyższych

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. Przedwojenne papiery wartościowe
Fundusze i programy

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Szczegóły

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 - finansowanie inwestycji w Wielkopolsce
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej
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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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Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców – 22 marca 2017 r. Tarnów

Spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców – 22 marca 2017 r. Tarnów
13.03.2017
pdf
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem przyznawanym w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Spotkanie odbędzie
się 22 marca 2017 r. Tarnowie w Hotelu Tarnovia (http://www.hotel.tarnovia.pl/). Planowane spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 i będzie trwało około 2 godzin.
Rejestracja została zakończona.
Bank Gospodarstwa Krajowego planuje organizację kolejnych spotkań informacyjnych – terminy i lokalizacje zostaną opublikowane w najbliższym czasie.
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Wypłaty gotówkowe
Komunikaty dla klientów
zamówienia publiczne
Przetargi nieograniczone
Przetargi ograniczone
Zapytanie o cenę
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