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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:
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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
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Wspieramy innowacje i rozwój podlaskich i lubuskich przedsiębiorców

Wspieramy innowacje i rozwój podlaskich i lubuskich przedsiębiorców
01.12.2017
pdf
Firmy z województwa lubuskiego i podlaskiego mogą już skorzystać z pożyczek unijnych, który posłużą ich rozwojowi, zwłaszcza w początkowym okresie działalności. W województwie lubuskim ze wsparcia
skorzystają również przedsięwzięcia innowacyjne. Do rozdysponowania są 83 mln zł. To pierwsze transakcje realizowane przez instytucje finansowe w tych województwach z wykorzystaniem funduszy
europejskich z budżetu na lata 2014-2020.
Nowe umowy pozwolą lubuskim i podlaskim przedsiębiorcom wdrożyć innowacyjne produkty i usługi. Łącznie 83 mln zł będą dostępne w instytucjach i jednym konsorcjum finansowym, z którymi nasz bank
podpisał umowy. Firmy mogą liczyć na atrakcyjnie oprocentowane pożyczki udzielane na warunkach preferencyjnych lub rynkowych, z których uzyskaniem nie wiążą się dodatkowe opłaty lub prowizje.
W województwie podlaskim Pożyczki na Inwestycje Rozwojowe będą bezpośrednio udzielać konsorcjum ECDF S.A. i Mega Sonic S.A. oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. Wartość
jednostkowej pożyczki może wynieść nawet 1 mln zł.
W województwie lubuskim pożyczki unijne będą dostępne w Fundacji „Przedsiębiorczość”, Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości oraz konsorcjum
ECDF S.A. i Mega Sonic S.A. Lubuskie firmy będą mogły skorzystać z Małej Pożyczki (do 500 tys. zł) oraz Dużej Pożyczki (od 500 tys. zł do 2 mln zł). W obu województwach przedsiębiorcy będą mieli na
spłatę zobowiązania 5 lat, z okresem karencji do 6 miesięcy.
Na co można wziąć pożyczkę?
Podlaskie firmy mogą sięgnąć łącznie po 28 mln zł. Pożyczki na inwestycje rozwojowe udzielane ze wsparciem BGK będzie można wykorzystać w sektorze usług, a także do wdrożenia technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Natomiast przedsiębiorcy z lubuskiego mogą przeznaczyć 55 mln zł na wzmocnienie swojego potencjału gospodarczego, wsparcie rozwoju, podniesienie konkurencyjności,
wprowadzenie nowych produktów dla firm oraz zwiększenie liczby miejsc pracy. Finansowane będą w szczególności inwestycje w start-upy, przedsięwzięcia innowacyjne na poziomie regionu oraz projekty
wdrażające technologie informacyjno-komunikacyjne.
Z pożyczek unijnych mogą już korzystać przedsiębiorcy z jedenastu województw (pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, małopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego,
podkarpackiego, lubelskiego, lubuskiego i podlaskiego). Wkrótce udostępnimy środki dla MŚP w kolejnych czterech regionach.
Więcej informacji o projektach finansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych
znajdziesz stronie rpo.bgk.pl.
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