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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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Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Aktualności
Uruchamiamy wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa opolskiego.

Uruchamiamy wsparcie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, Wielkopolski i województwa opolskiego.
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pdf
W ostatnim czasie podpisaliśmy aż 14 umów z pośrednikami finansowymi. Do firm z Dolnego Śląska, Opola i Wielkopolski trafi 214 mln złotych. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niskoprocentowych
pożyczek udostępnianych z projektu „Inwestycje, Innowacje, Energetyka” (w województwie dolnośląskim), „Przedsiębiorcze opolskie” (w województwie opolskim) oraz Jeremie 2 (w Wielkopolsce). Projekty
zasilane są ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Podpisaliśmy łącznie 14 umów z pośrednikami finansowymi w województwie dolnośląskim, wielkopolskim i opolskim. Środki przeznaczone będą w całości na finansowanie przedsięwzięć skierowanych na
rozwój i rozbudowę firmy oraz zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.
Dzięki dzisiejszym umowom do dolnośląskich przedsiębiorców trafi 90 milionów złotych. Te pieniądze pozwolą przedsiębiorcom na przeprowadzenie planowanych inwestycji, zakup sprzętu produkcyjnego i
rozszerzenie oferty rynkowej – skomentował podpisanie umów Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
- Pieniądze, po które firmy już w najbliższym czasie będą mogły sięgać poprzez pośredników finansowych, to bardzo ważna pula w opolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Przeznaczone są na
pożyczki, a to oznacza, że będą pracować na rzecz przedsiębiorców wiele lat służąc rozwojowi firm, a przez to również rozwojowi naszej gospodarki – podkreślił marszałek województwa opolskiego Andrzej
Buła.
Rolę pośredników finansowych na Dolnym Śląsku pełnić będą:
·

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) - wartość umowy to 25 mln zł,

·

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego (FRW) i Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (WARR S.A.) – umowa zawarta na kwotę 20 mln zł,

·

ECDF S.A. i z MEGA SONIC S.A. – umowa opiewa na kwotę 20 mln zł

·

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP), która dysponować będzie kwotą 15 mln zł,

·

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. i Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych (SSIG) - wartość umowy to 10 mln zł.

Każda z instytucji oferować będzie Pożyczkę rozwojową.
Natomiast w województwie opolskim bezpośredniego wsparcia MŚP udzielać będą:
·

Fundacja Rozwoju Śląska – umowa opiewa na kwotę 24 mln zł,

·

Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. – umowa zawarta na kwotę 22 mln zł,

·

ECDF S.A. i z MEGA SONIC S.A. – pierwsza umowa opiewa na kwotę 14 mln zł, druga na 2 mln zł,

·

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) - wartość umowy to 10 mln zł,

·

Agencja Leasingu i Finansów S.A. – wartość umowy to 8 mln zł.

·

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego – łączna wartość dwóch umów - 24 mln zł.

Powyżsi pośrednicy oferować będą dwa produkty mała pożyczka inwestycyjna i duża pożyczka inwestycyjna. Z wyjątkiem Agencji Leasingu i Finansów S.A., która będzie oferować małą pożyczkę
inwestycyjną i Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A, które oferować będzie dużą pożyczkę inwestycyjną.
Ponadto ECDF Spółka Akcyjna i Mega Sonic Spółka Akcyjna dołączyły do grona pośredników finansowych w Wielkopolsce. Konsorcjum udzielać będzie wsparcia w formie mikropożyczki
i pożyczki rozwojowej. Do firm z Wielkopolski trafi łącznie 20 mln zł.
W obecnej perspektywie finansowej podpisaliśmy już 28 umów na dystrybucję środków unijnych z Regionalnych Programów Operacyjnych. Więcej o naszych programach przeczytasztutaj.
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