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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
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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.
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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
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Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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Fundusz Municypalny FIZ AN: podpisanie porozumienia dot. finansowania budowy bloków komunalnych w Gminie Sulęcin
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Gmina Sulęcin, jako pierwsza gmina w województwie lubuskim oraz jedna z pierwszych gmin w Polsce, nawiązała współpracę z Funduszem Municypalnym FIZ AN, zarządzanym przez
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. Przedmiotem nawiązanej współpracy będzie realizacja wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na wybudowaniu w Sulęcinie 3 budynków
komunalnych. Uroczyste podpisanie porozumienia pomiędzy przedstawicielami obu instytucji nastąpiło 15 września 2016 r. w Domu Joannitów w Sulęcinie.
Porozumienie to otworzy drogę do podpisania umowy inwestycyjnej, na mocy której na działce gminnej przy ul. Krótkiej wybudowane zostaną dwa budynki wielorodzinne. Z kolei na działce znajdującej się
przy ulicy Jana Paska powstanie jeden budynek wielorodzinny, w którym oprócz mieszkań mieścić się będzie również oddział żłobkowo-przedszkolny. Realizacja zapisów zawartych w porozumieniu zakłada
także zagospodarowanie terenu wokół budynków, w tym budowę chodników i utworzenie terenów zielonych, a w przypadku budynku przy ulicy Jana Paska także budowę placu zabaw. W nowych
mieszkaniach zamieszka w sumie 75 rodzin.
Jak podkreślał w czasie uroczystości Burmistrz Sulęcina Dariusz Ejchart, podjęcie tej inicjatywy związane jest z daleko zakrojonymi planami władz samorządowych dotyczącymi rozwoju Gminy Sulęcin.
Głównym celem przyświecającym Burmistrzowi przy podejmowaniu negocjacji z Funduszem Municypalnym FIZ AN, zarządzanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., było zapewnienie
mieszkańcom gminy lokali mieszkalnych o odpowiednim standardzie i zachęcenie ich w ten sposób do związania swojej przyszłości z Gminą Sulęcin. Usamodzielnienie się młodych ludzi jest nierozerwalnie
związane z potrzebą posiadania osobnego mieszkania. Bardzo duże znaczenie, szczególnie dla młodych rodziców, będzie miało także powstanie w jednym z nowo-wybudowanych budynków oddziału
żłobkowo-przedszkolnego. Zdaniem Burmistrza Ejcharta możliwość zapewnienia opieki najmłodszym mieszkańcom gminy, pozwoli ich mamom na powrót na rynek pracy, co będzie niewątpliwą korzyścią
zarówno dla samych rodzin, jak i dla rozwoju gminy.
Z kolei Piotr Linke – Prezes Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., zarządzającego Funduszem Municypalnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
podkreślał, że Gmina Sulęcin jako jedna z pierwszych gmin w Polsce dostrzegła ogromną szansę, jaką daje jednostkom samorządu terytorialnego nawiązanie współpracy z Funduszem Municypalnym.
Świadczy to o długofalowym planowaniu, a także o bardzo dobrym przygotowaniu sulęcińskich władz samorządowych do realizacji dużych, strategicznych inwestycji na terenie gminy. To właśnie z myślą o
takich gminach w grudniu 2015 r. utworzono Fundusz Municypalny. Była to odpowiedź Banku Gospodarstwa Krajowego na potrzeby gmin związane z rozwojem budownictwa komunalnego. Doświadczenia
BGK pokazywały, że potrzeby gmin w tym zakresie są bardzo duże, ale ich sytuacja finansowa nie pozwala ani na samodzielną realizację inwestycji, ani na zaciąganie wysokich jednorazowych zobowiązań
finansowych wobec banków. Współpraca pomiędzy Funduszem Municypalnym a gminą, będzie polegała na utworzeniu spółki celowej powołanej do realizacji inwestycji. Udziałem wniesionym do spółki
przez Gminę Sulęcin będzie wartość działek gminnych, na których wybudowane zostaną bloki. Z kolei Fundusz Municypalny pokryje koszty realizacji inwestycji oraz będzie wspierał Gminę Sulęcin
merytorycznie w czasie procesu inwestycyjnego. Po zakończeniu budowy gmina będzie sukcesywnie spłacać zobowiązania finansowe wobec Funduszu z czynszów pobieranych od mieszkańców.
Dokonanie całkowitej spłaty zobowiązań wobec Funduszu Municypalnego będzie równoznaczne z przejściem budynków na własność Gminy Sulęcin. Zdaniem Prezesa Linke jest to idealne rozwiązanie dla
gmin takich jak Sulęcin.
Burmistrz Ejchart przewiduje, że pierwsze rodziny wprowadzą się do nowych mieszkań komunalnych już w 2018 roku.
Fundusz Municypalny (Fundusz Municypalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych) jest długoterminowym inwestorem finansowym, który współfinansuje inwestycje w obszarze
nieruchomości realizowane przez gminy lub podległe im spółki. Powstał z inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę państwowego banku rozwoju. W kręgu zainteresowania Funduszu
Municypalnego znajdują się projekty służące rozwojowi zasobów nieruchomości wykorzystywanych przez gminy w ramach realizacji zadań własnych, w szczególności nieruchomości mieszkaniowe oraz
obiekty użyteczności publicznej. Fundusz angażuje się zarówno w projekty inwestycyjne w obszarze modernizacji i rozbudowy istniejących zasobów nieruchomości, jak również w budowę nowych obiektów.
Obecnie Fundusz Municypalny jest jednym z elementów wchodzących w skład programu „Mieszkanie Plus”.
Fundusz Municypalny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1289. Jedynym uczestnikiem Funduszu
Municypalnego jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
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