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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
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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
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Gwarancje de minimis - już 1700 firm skorzystało z programu

Gwarancje de minimis - już 1700 firm skorzystało z programu
13.05.2013
pdf
W ciągu 1,5 miesiąca 1700 mikro-, małych i średnich przedsiębiorców uzyskało pomoc w ramach rządowego programu gwarancji de minimis prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość
udzielonych gwarancji na 30 kwietnia br. wyniosła około 350 mln zł, co pozwoliło firmom uzyskać kredyty obrotowe w wysokości 580 mln zł.
Rządowy program wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ruszył 4 marca br. Tego dnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał portfelowe umowy z pierwszymi pięcioma bankami. 15 marca,
w pierwszym dniu przyjmowania wniosków, udzielono pierwszej gwarancji. Dzisiaj już 14 banków udziela kredytów obrotowych z gwarancjami de minimis. Limit gwarancji rządowych w ramach podpisanych
umów wynosi 9,63 mld zł, co przekłada się na potencjalną akcję kredytową o wartości 16,57 mld zł.
Przedsiębiorcy mogą starać się o objęcie gwarancją de minimis swojego kredytu w blisko 9 tysiącach placówek bankowych w całej Polsce, co stanowi ok. 80% wszystkich placówek bankowych. Aktualna
lista 14 banków udzielających kredytów z gwarancją BGK znajduje się na stronie www.deminimis.gov.pl.
Celem programu jest wzmocnienie sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, Bank Gospodarstwa Krajowego udziela gwarancji na
zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Poziom funduszy własnych BGK umożliwia udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na
udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.
- Biorąc pod uwagę dotychczasowe bardzo dobre rezultaty szacujemy, że sprzedaż gwarancji w pierwszym roku obowiązywania programu przekroczy kwotę 5 mld zł, jaka uwzględniana była na etapie
przygotowywania przepisów wdrażających program gwarancji de minimis. Można oczekiwać, że jeszcze w tym roku z rządowego programu skorzysta nawet około 29 tys. mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. Warto zauważyć, że rośnie cały rynek poręczeniowy w Polsce, a BGK ma w tym swój udział nie tylko poprzez
program de minimis, lecz także poprzez lokalne fundusze poręczeniowe - dodał prezes Daniluk. Bank Gospodarstwa Krajowego jest udziałowcem 21 regionalnych funduszy poręczeniowych, których
sprzedaż w kwietniu 2013 była o 11% wyższa niż w kwietniu 2012. Pierwszy kwartał tego roku był w stosunku do roku zeszłego lepszy o 25%.
Program gwarancji de minimis został zapowiedziany w tzw. drugim expose Premiera Donalda Tuska. Gwarancje te stanowią najprostszą formę pomocy publicznej dopuszczonej przepisami Unii Europejskiej.
Są one przeznaczone dla klientów z sektora MŚP, posiadających zdolność kredytową i udzielane są do 60% kwoty kredytu obrotowego, maksymalnie do 3,5 mln złotych. Przedsiębiorca może uzyskać
gwarancję - przy minimum formalności - w tym samym banku, w którym ubiega się o kredyt.
Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie ponosi żadnych opłat prowizyjnych związanych z gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji
będzie wynosić 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.
Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać gwarancję de minimis, znajdują się na stroniewww.deminimis.gov.pl. W tym miejscu można również sprawdzić, czy bank obsługujący daną firmę ma w swojej
ofercie gwarancje.
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