A A A Wersja kontrastowa
pl
en
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Kontakt
Strefa logowania
bgk24
Logowanie
BGK Zlecenia
Logowanie
Pomoc / Informacje o usłudze
Komunikaty
Bezpieczeństwo
Przedsiębiorstwa

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
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
BGK wspiera polskich eksporterów - podsumowanie konferencji w Kaliningradzie

BGK wspiera polskich eksporterów - podsumowanie konferencji w Kaliningradzie
30.11.2011
pdf
Wczoraj w Kaliningradzie, z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, Ministerstwa Gospodarki, WPHI Kaliningrad, EnergoTransBanku, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA oraz
Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, odbyła się konferencja - „Export Finance Kaliningrad".
Polska jest czołowym parterem handlowym Rosji, a wzajemna wymiana handlowa w 2010 roku wyniosła 20,7 mld USD. Eksport towarów z Polski do Rosji wyniósł 5,8 mld USD i wzrósł o 38% w stosunku do
roku poprzedniego. Rynek rosyjski jest niezwykle chłonny, dając polskim eksporterom i ich produktom dobre perspektywy ekspansji.
Podczas konferencji podpisano memorandum o współpracy pomiędzy EnergoTransBankiem i BGK oraz porozumienie między Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w
Kaliningradzie oraz Kaliningradzką Izbą Przemysłowo-Handlową.
W trakcie spotkania zaprezentowano mechanizmy wsparcia polskich eksporterów na rynku rosyjskim. Konferencja miała charakter ekspercki, a jej celem było przekazanie informacji o specyfice
kaliningradzkiego i rosyjskiego rynku, uwarunkowaniach prawnych prowadzenia handlu, możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, jak również prezentacji produktów i usług oferowanych we
współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego, KUKE SA i EnergoTransBanku.
W spotkaniu wzięło udział około 300 przedsiębiorców z Polski oraz przedstawicieli firm rosyjskich z Kaliningradu, będący członkami Kaliningradzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz klientami
EnergoTransBanku. Uczestnicy mieli również czas na rozmowy w formule B2B.
Wśród prelegentów znaleźli się: Jerzy Kurella - wiceprezes BGK, Elżbieta Bodio - Dyrektor Departamentu Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki, Aleksandra Hanzel Wiceprezes Zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA oraz Marek Gołkowski - Konsul Generalny RP w Kaliningradzie.
Zobacz film z konferencji: www.youtube.com/watch
Export Finance Kaliningrad

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.
Tweety użytkownika @BGK_pl
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Materiały multimedialne
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Kontakt
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z doradcą
Departamenty
Regiony
Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
Reklamacje
O Banku
Władze
Historia
Kariera
Outsourcing
Odpowiedzialność społeczna
Facebook

Fundacja BGK
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