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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
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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
BGK wypłacił 100-miliardową złotówkę ze środków unijnych

BGK wypłacił 100-miliardową złotówkę ze środków unijnych
30.08.2012
pdf
Od stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił wnioskodawcom projektów unijnych ponad 100 mld zł ze środków europejskich. Największym beneficjentem
przekazywanego przez BGK dofinansowania z UE jest obecnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, której bank wypłacił do końca sierpnia 2012 r. ponad 20
mld zł. Na kolejnym miejscu znajduje się Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które otrzymało blisko 3 mld zł. Symboliczna stumiliardowa złotówka została wypłacona
10 sierpnia Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kielcach.
Główni Beneficjenci to między innymi:
• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
• Województwo Małopolskie
• Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Warszawa
• Gmina Miasta Gdańsk
• Miasto Białystok
• Gmina Wrocław
• Samorząd Województwa Wielkopolskiego
Od 4 stycznia 2010 r. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi obsługę większości płatności ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013, realizując tym samym przepisy ustawy o
finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Jednocześnie BGK dokonuje wypłat na rzecz beneficjentów w ramach krajowego współfinansowania z rachunków bankowych tych ministerstw, które
powierzyły BGK jego obsługę. Płatności te są dokonywane na podstawie zleceń płatności przesyłanych do BGK przez instytucje wskazane przez Ministerstwo Finansów lub właściwego ministra, tj. instytucje
zarządzające, pośredniczące i wdrażające, które zawarły umowy z beneficjentami oraz niektóre państwowe jednostki budżetowe.
- Wręczając tę symboliczną 100-miliardową złotówkę pragnę podkreślić, że wykorzystanie przez Polskę 100 mld zł dofinansowania ze środków unijnych w ciągu ok. 2,5 roku to bardzo duże osiągnięcie
naszego kraju. W imieniu BGK mogę zapewnić, że przekazywanie środków beneficjentom przebiega sprawnie, między innymi dzięki elektronicznej formie składania zleceń płatności. System ten jest
sukcesywnie udoskonalany - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas uroczystości w Warszawie, na której podsumowano dotychczasowe wypłaty.
Do celów obsługi systemu przepływu środków europejskich i krajowego współfinansowania w BGK został stworzony i uruchomiony portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, umożliwiający wprowadzanie
zleceń płatności w formie elektronicznej, a także bieżące informowanie instytucji o statusie zlecenia. Z portalu korzysta ponad 360 instytucji upoważnionych do składania zleceń płatności ze środków
europejskich oraz krajowego współfinansowania. Dotychczas zarejestrowanych zostało niemal 3,6 tys. użytkowników portalu.
Największymi zleceniodawcami płatności były dotychczas:
• Centrum Unijnych Projektów Transportowych
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
• Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
• Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Departament Budżetu i Finansów
• Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
• Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Płatności na rzecz beneficjentów BGK realizuje na bieżąco, zgodnie z otrzymywanymi zleceniami. Dokonywane są one od czterech do sześciu razy w ciągu miesiąca, według określonego przez Ministerstwo
Finansów terminarza. Obsługiwany przez BGK system nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać
dodatkowych dokumentów, ani ponosić dodatkowych kosztów.

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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Materiały do pobrania
Logotypy, zdjęcia, foldery.

Materiały multimedialne
Baza materiałów multimedialnych o BGK
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