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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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BGK sfinansuje rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie

BGK sfinansuje rewitalizację Hali Koszyki w Warszawie
17.09.2014
pdf
Dziś została podpisana umowa na finansowanie projektu Hali Koszyki. Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje rewitalizację zabytkowych budynków wraz z
zagospodarowaniem otaczającego terenu. Jest to pierwszy na Mazowszu projekt w ramach Programu Inwestycje Polskie współfinansowany ze środków Inicjatywy
JESSICA.
Inwestycja o wartości około 81 mln EUR finansowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego w formie:
kredytu komercyjnego BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie o wartości 60,84 mln EUR,
pożyczki JESSICA w wysokości 25 mln zł udzielanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013,
kredytu odnawialnego/obrotowego VAT w wysokości 13 mln zł.

Umowę finansowania podpisali dziś w siedzibie banku, Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego i Przemysław Krych, Prezes Zarządu Griffin Group.
Dla nas to już kolejny raz, kiedy możemy realizować przedsięwzięcie inwestycyjne przy udziale Banku Gospodarstwa Krajowego. To sprawdzony i doświadczony partner - mówi Przemysław Krych, Prezes
Zarządu Griffin Group realizującej projekt polegający na rewitalizacji Hali Koszyki.
Podpisanie umowy na finansowanie to ostatni z elementów poprzedzających start budowy. W sierpniu władze Warszawy wydały ostateczne pozwolenie na budowę obiektu. Został też wybrany generalny
wykonawca projektu - firma Erbud, a za kilka tygodni odbędzie się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.
- Cieszymy się, że środki inicjatywy JESSICA, której jesteśmy operatorem współfinansują projekt w samym sercu Warszawy. Powstanie nowoczesny obiekt wraz z funkcjonalnie zagospodarowaną
przestrzenią miejską - powiedział podczas uroczystości Piotr Lasecki, Wiceprezes Zarządu BGK. - Jest to też zasadniczy powód, dla którego podjęliśmy decyzję o finansowaniu inwestycji kredytem
komercyjnym Banku, w ramach Programu Inwestycje Polskie - dodał.
To niezwykle ważna dla Warszawy inwestycja i dlatego właśnie finansowana jest w ramach Programu Inwestycje Polskie, a także przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013, w ramach Inicjatywy JESSICA. Celem tego projektu jest gruntowna rewitalizacja Hali Koszyki oraz otaczającego ją terenu. Projekt zakłada zachowanie oraz
odrestaurowanie dwóch istniejących oficyn bramnych, zabytkowej bramy oraz budynku administracyjnego wraz z odbudową głównego budynku Hali. Dodatkowo, na terenie otaczającym Halę powstaną trzy
biurowce klasy A. Obiekt od 2016 roku będzie oferował 21 000 m kw. powierzchni biurowej i usługowo-handlowej. Nowe Koszyki połączą nowoczesną przestrzeń biurową z dawną tradycją kupiecką hali w
samym sercu Warszawy. Wyjątkowa atmosfera hali sprawi, że będzie ona także atrakcyjnym miejscem spotkań oraz spędzania wolnego czasu. Na terenie kompleksu Koszyki znajdzie się również kilka
ogólnodostępnych placów. Największy z nich o powierzchni ok. 600 m2 zlokalizowany będzie przed historyczną częścią Hali Koszyki. Część odrestaurowanej powierzchni przeznaczona będzie dla
organizacji non-profit, co z jednej strony pozwoli na rozszerzenie działalności przez organizacje pożytku publicznego, a z drugiej - umożliwi wygenerowanie oszczędności w bieżącej ich działalności
organizacji, z przeznaczeniem na działalność statutową NGO.
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Anna Czyż - rzecznik prasowy
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