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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
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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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Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera ZM „ROPCZYCE” S.A. w ramach Programu Inwestycje Polskie
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Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Programu Inwestycje Polskie sfinansuje plany inwestycyjne spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE" S.A. Całkowite zaangażowanie BGK przy
uwzględnieniu limitu na transakcje walutowe przekracza 24 mln zł.
W ostatnich dniach lutego br. i na początku marca BGK podpisał umowy ze spółką Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE" S.A., w ramach których - poza bieżącą obsługą bankową i kredytem obrotowym dostarczy finansowanie długoterminowe przeznaczone na realizację planów inwestycyjnych.
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE" S.A. to jedna z kilkunastu spółek z Podkarpacia notowanych na GPW. Jest producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy
konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowowapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Produkty spółki znajdują nabywców na całym świecie. Podczas Wielkiej Gali
Liderów Polskiego Biznesu, która odbyła się 25 stycznia w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie spółka otrzymała Złotą Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu 2013.
- Od dłuższego czasu realizujemy strategię dywersyfikacji produktowej, branżowej i geograficznej naszej działalności, która jest koniecznym warunkiem do rozwoju i zachowania pozycji konkurencyjnej przez
naszą Spółkę. Bardzo istotne jest posiadanie w portfelu nowoczesnych produktów o innowacyjnym charakterze, które pomimo niestabilnej koniunktury gospodarczej umożliwiają realizację tej strategii oraz
pozwalają z powodzeniem konkurować na specyficznym i trudnym rynku materiałów ogniotrwałych. Służą temu realizowane przez nas inwestycje w ramach działalności badawczo-rozwojowej oraz w
zakresie nowych technologii produkcyjnych i produktowych. Dzięki realizacji tak określonej strategii nasza Spółka jest dziś obecna na niemal wszystkich kontynentach dostarczając swoje produkty do blisko
270 kontrahentów z ponad 40 krajów świata. Realizacja innowacyjnych projektów inwestycyjnych nakierowanych na rozwój oraz dostęp do wsparcia finansowego na ich realizację są kluczowymi elementami
sukcesu na konkurencyjnych rynkach - powiedział Józef Siwiec - Prezes Zarządu ZMR S.A.
Finansowanie spółki ZMR S.A. wpisuje się w Program Inwestycje Polskie, w ramach którego BGK dostarcza finansowanie długoterminowe dla rentownych projektów inwestycyjnych między innymi w
obszarze infrastruktury przemysłowej.
- Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE" S.A. są ważnym ogniwem polskiego przemysłu. Tą transakcją chcemy pokazać, że wspieramy dynamikę inwestycji w gospodarce nie tylko finansując dużych graczy,
którzy obracają miliardami, ale również finansujemy mniejsze firmy kwotami kilkudziesięciu milionów złotych - zaznaczył Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. -W zeszłym
roku zrealizowaliśmy już kilkanaście większych i mniejszych projektów na łączną kwotę ponad 5 mld zł. Kolejne transakcje są w przygotowaniu - dodał prezes Kacprzyk.
Program Inwestycje Polskie opiera się na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego i spółce Polskie Inwestycje Rozwojowe. PIR SA angażuje się w projekty kapitałowo, natomiast Bank Gospodarstwa
Krajowego dostarcza finansowanie w formie kredytu, obligacji lub gwarancji, samodzielnie lub we współpracy z innymi bankami. Maksymalny poziom zaangażowania BGK wynosi 1,5 mld zł. Wśród
przykładów transakcji zrealizowanych w 2013 roku można wymienić emisje obligacji dla spółek takich jak Tauron Polska Energia (1 mld zł), PKP PLK (1,5 mld zł), Spółka Energetyczna Jastrzębie (280 mln
zł), Pomorska Kolej Metropolitalna (170 mln zł) czy gwarancje bankowe dla spółki Torpol (80 mln zł).
Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank państwowy. Powstał w roku 1924 z inicjatywy Władysława Grabskiego, ówczesnego premiera i ministra skarbu. Od początku istnienia, BGK wspiera
społeczno-gospodarcze programy rządowe oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego, zarówno realizuje, jak i jest pomysłodawcą wielu
programów służących rozwojowi gospodarczemu Polski. Jest filarem rządowego programu Inwestycje Polskie, w ramach którego organizuje długoterminowe finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym
inwestycji o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej i interesów państwa. Prowadzi programy wspierania eksportu oraz programy infrastrukturalne, rozwija system poręczeń i gwarancji.
Uczestniczy w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i zakładów opieki zdrowotnej, a także w realizacji programów związanych z poprawą sytuacji na rynku mieszkaniowym i
dostępem Polaków do mieszkań. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych oraz w systemie przepływu środków europejskich.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl

W przypadku pytań pochodzących od osób innych niż przedstawiciele mediów prosimy o kontakt z recepcją lub infolinią banku.
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