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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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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 mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
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Drugi rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” - podsumowanie

Drugi rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” - podsumowanie
04.02.2016
pdf
Ponad 31 tys. wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania trafiło w 2015 roku do Banku Gospodarstwa Krajowego.
W czasie drugiego roku funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” BGK wypłacił dofinansowanie o wartości ponad 520,7 mln zł.
Rośnie prorodzinny efekt programu – korzysta z niego coraz więcej rodzin z dziećmi.
W drugim roku funkcjonowania zainteresowanie rządowym programem „Mieszkanie dla młodych” rosło z miesiąca na miesiąc. Ostatecznie kwota wypłaconego dofinansowania wkładu własnego w ubiegłym
roku wyniosła 520,7 mln zł. Limit, który został określony przez ustawodawcę na 2015 r. został wykorzystany w 85 proc. Banki kredytujące zawarły 27 305 umów kredytowych o łącznej wartości blisko 4,9 mld
zł. Jest to wynik trzykrotnie wyższy od osiągniętego w 2014 r., gdzie w ciągu roku podpisano 9 141 umów. Kwota przyznanego dofinansowania na lata 2015-2018 to 782,74 mln zł.
We wrześniu 2015 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” dopuszczające między innymi zakup mieszkania lub domu na rynku wtórnym. Na zmianach
skorzystały przede wszystkim rodziny wielodzietne, dla których dopłatę zwiększono z 15 do 20 i 30 proc. ceny zakupu mieszkania. W przypadku rodzin z 3 i więcej dzieci zwiększyła się również powierzchnia
mieszkania wliczana do dopłaty z 50 m2 do 65 m2. Dodatkowo w tym przypadku zniesiony został maksymalny dopuszczalny wiek, podobnie jak wymóg nieposiadania wcześniej własnego mieszkania.
Z pomocy państwa skorzystały w dużej mierze osoby wychowujące dzieci – najwięcej, bo 23,6 proc. przyznanego w 2015 r. dofinansowania trafiło do małżeństw posiadających jedno dziecko, 8,8 proc. z co
najmniej trojgiem dzieci, a z dwojgiem 7,51 proc. Ponadto, w ubiegłym roku wypłacono dodatkowe dofinansowanie na spłatę części kredytu dla 29 rodzin, które były już objęte programem „Mieszkanie dla
młodych”, a którym urodziło się trzecie bądź kolejne dziecko.
- Nowelizacja ustawy określającej zasady funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” wpłynęła na wzrost zainteresowaniem programem. Szczególnie czwarty kwartał był rekordowy, nie tylko pod
względem złożonych wniosków, ale również kwoty przyznanego wsparcia i zainteresowania środkami z limitu na 2016 r., który wynosi 730 mln zł – mówi naczelnik Wydziału Obsługi Programów
Mieszkaniowych Katarzyna Fortuna z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Aż 96 proc. wniosków dotyczyło dopłaty do zakupu pierwszego mieszkania, pozostałe 4 proc. - domu jednorodzinnego. Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wyniosła 53,28 m², a domu
jednorodzinnego 85,52 m². Ostatnie cztery miesiące 2015 r. dawały możliwość zakupu mieszkania lub domu na rynku wtórnym, które zagospodarowały wysokość dofinansowania o łącznej wartości 227,60
mln zł z datą wypłaty na lata 2015-2016. Natomiast odnosząc się do 12 miesięcy 2015 r. - rynek pierwotny w całym tym okresie wykorzystał 555,20 mln zł kwoty przyznanego dofinansowania do wypłaty w
latach 2015-2018.
W 2015 roku najwięcej umów z bankami kredytującymi podpisali mieszkańcy Mazowsza (4 762), Wielkopolski (3 782) oraz Pomorza (3 446). Najmniej umów dot. zakupu mieszkań ze wsparciem państwa
podpisano w województwach opolskim (228) i świętokrzyskim (341).

Więcej danych liczbowych w ujęciu graficznym znajduje się na stronie internetowej BGK pod adresem:www.bgk.pl/biuro-prasowe/najwazniejsze-inicjatywy/

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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