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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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Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Bumech pozyskał finansowanie na rozpoczęcie wydobycia boksytu w Czarnogórze

Bumech pozyskał finansowanie na rozpoczęcie wydobycia boksytu w Czarnogórze
29.08.2016
pdf
Bumech, spółka z branży maszynowej świadcząca usługi dla górnictwa, podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę kredytu terminowego na start działalności w Czarnogórze. To kolejny ważny
etap prowadzący do rozpoczęcia wydobycia rudy aluminium (boksytu) na rzecz Uniprom Metali, w ramach 29-letniego kontraktu o podstawowej wartości 1,1 mld zł.
Umowa kredytowa o wartości 4,6 mln euro wypłacana będzie w dwóch transzach. Finansowanie może wynosić maksymalnie 80 proc. wartości poniesionych nakładów, których wartość to 5,8 mln euro.
Wykorzystanie kredytu upływa z końcem 2016 roku.
– Miło mi poinformować, iż osiągnęliśmy kolejny krok milowy w ramach naszej najważniejszej zagranicznej inwestycji. Pozyskane finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego stanowi ważny etap, który
istotnie zbliża nas do rozpoczęcia wydobycia w kopalni boksytu w Czarnogórze. W strukturze sprzedaży Grupy Bumech, większość stanowią usługi dla sektora górniczego w Polsce. Obecny projekt o takiej
skali pozwala nam na stopniową dywersyfikację działalności i budowanie nowych kierunków rozwoju oraz, co najważniejsze dla obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, będzie stanowił wieloletnie źródło
stabilnych przychodów. W tym miejscu chciałbym tez serdecznie podziękować Bankowi Gospodarstwa Krajowego za zaufanie jakim nas obdarzył– powiedział Marcin Sutkowski, Prezes Zarządu Bumech
S.A.
- Wspieranie ekspansji polskich firm za granicą to element misji BGK, który pełni funkcję państwowego banku rozwoju. Cieszy nas, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta z usług BGK – nasze
zaangażowanie kredytowe w finansowanie inwestycji i handlu zagranicznego przekroczyło już 2 mld zł i wciąż dynamicznie rośnie. Wierzymy, że udzielony kredyt pozwoli Grupie Bumech na dynamiczny
rozwój na rynkach zagranicznych oraz pozwoli na dywersyfikację działalności Grupy, co jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę sytuację branży okołogórniczej w Polsce – powiedział Arkadiusz Zabłoński,
Zastępca Dyrektora Departamentu Finansowania Strukturalnego BGK.
W kwietniu 2016 roku, Bumech w konsorcjum ze spółką Grottech podpisał
z firmą Uniprom Metali (właściciel złóż) umowę na świadczenie usług wydobywczych w kopalni rudy boksytu w miejscowości Niksić w Czarnogórze. Umowa została zawarta na 29 lat, lecz nie może być
zakończona przed wyeksploatowaniem całości złóż (ok. 16,7 mln ton). Jej orientacyjna wartość wynosi 250 mln euro, a w przypadku świadczenia usług dodatkowych, kontrakt może być zwiększony o ponad
208 mln euro.
– Pragnę również podkreślić, iż rozpoczęcie robót wydobywczych w Czarnogórze ma niezwykle ważny wymiar społeczny i gospodarczy, dając zatrudnienie miejscowej ludności oraz impuls do ożywienia
ekonomicznego tamtego obszaru. Zapewne były to jedne z ważniejszych powodów, dla których Premier Czarnogóry – Pan Milo Dukanović zapowiedział swoją obecność na otwarciu kopalni planowanej na
wrzesień br. – dodał Marcin Sutkowski.
W lipcu 2016 roku Bumech poinformował o założeniu spółki zależnej - Bumech Crna Gora w celu realizacji kontraktu w Czarnogórze.
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Logotypy, zdjęcia, foldery.

Materiały multimedialne
Baza materiałów multimedialnych o BGK
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
Twitter
YouTube
LinkedIn
Fundusze i programy
Fundusz Dostępności
Inicjatywa JEREMIE
Jessica2
Inwestycje kapitałowe
Dla mediów
Biuro prasowe
Bank w liczbach
Analizy ekonomiczne
Ekspertyzy i badania
Raporty: Rynki zagraniczne
Informacje
Informacja poufna
Oprocentowanie
Emisje obligacji BGK
Taryfa opłat i prowizji
Tabele odsetkowe
Kursy walut
Stopy CIRR
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
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