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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
O Banku
Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Aktualności
Znamy laureatów piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia – nagrodę Fundacji BGK „Pomysł na rozwój” otrzymała Diakonijna Spółka Zatrudnienia sp. z o.o.

Znamy laureatów piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia – nagrodę Fundacji BGK
„Pomysł na rozwój” otrzymała Diakonijna Spółka Zatrudnienia sp. z o.o.
25.11.2015
pdf
W piątej edycji Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne im. Jacka Kuronia o nagrody ubiegało się 25 finalistów. Nagroda Główna Fundacji Crédit Coopératif i tytuł Przedsiębiorstwa Społecznego
Roku powędrowały do wielkopolskiego Stowarzyszenia Integracji Społeczności Lokalnych. Działa ono na terenach wiejskich prowadząc schronisko dla bezdomnych zwierząt,
w schronisku zaś pracują osoby wychodzące z bezdomności i uzależnień.
Nagroda Fundacji BGK „Pomysł na rozwój” o wartości 15 tys. zł przyznana została Diakonijnej Spółce Zatrudnienia sp. z o.o., która w Kwilczu w woj. wielkopolskim prowadzi zakład produkcji i obróbki
elementów metalowych oraz zakład krawiecki. Spółka powołana przez polskie i niemieckie organizacje pozarządowe, Gminę Ewangelicko-Augsburską i władze gminy Kwilcz wspiera aktywizację społeczną
i zawodową osób długotrwale bezrobotnych.
- Diakonijna Spółka Zatrudnienia działa w wymiarze międzynarodowym, realizując zlecenia dla klientów z Polski i Niemiec, a także przenosząc na polski grunt doświadczenia niemieckiego partnera
i współzałożyciela w zakresie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych, bezdomnych
i bezrobotnych. Realizuje efektywny model współpracy międzysektorowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – gminy Kwilcz, gminy wyznaniowej i organizacji pozarządowych – mówi Adrianna
Lepka, prezes Fundacji BGK i członek Rady Konkursu. – To przedsiębiorstwo, które ma wizję rozwoju i budowy konkurencyjności, jednocześnie odgrywając pozytywną rolę w rozwoju lokalnym, tworząc
stabilne miejsca pracy i realizując projekt budowy mieszkań społecznych.
Wyróżnieniem PwC o wartości 5 tys. zł Rada Konkursu uhonorowała Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Społeczne sp. z o.o. za konsekwentne działanie i stały rozwój przedsiębiorstwa. BPS działa w Biłgoraju i
okolicach, oferując usługi utrzymania zieleni i boisk sztucznym, prowadzi też myjnię samochodową. Zatrudnia osoby długotrwale bezrobotne. Nagrodę ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych
o wartości 3 tys. zł za sprawną komunikację i PR przyznano Fundacji Integracja, działającej na rzecz osób z niepełno sprawnościami. Nagrodę Laureatów o wartości 10 tys. zł przyznali laureaci wszystkich
poprzednich edycji Konkursu. Trafiła ona do Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE
z Bielawy na Dolnym Śląsku. Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna ARTE zdobyła także Nagrodę Publiczności.
Wszyscy finaliści otrzymali certyfikat jakości Znak Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej – Znak[eS] poświadczający wysoką jakość usług i produktów oferowanych przez przedsiębiorców społecznych.
W pracach zespołu ekspertów, którzy oceniali zgłoszenia w Konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku im. Jacka Kuronia wzięło udział 11 wolontariuszy Banku Gospodarstwa Krajowego:
Jacek Baczewski, Piotr Kapla, Agnieszka Kowalczyk, Tomasz Kurzynka, Joanna Muczyńska, Elżbieta Piliszek, Aneta Ptak-Chmielewska, Zbigniew Popielicki, Andrzej Radowski, Agnieszka Starczewska i
Agnieszka Waszkiewicz.
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