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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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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 mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
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JESSICA sfinansuje przebudowę hali ERGO ARENA w Sopocie
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Środki preferencyjnej pożyczki JESSICA wesprą rozbudowę hali ERGO ARENA, jednej z najnowocześniejszych hal widowiskowo-sportowych w Polsce. Przedstawiciele Banku Gospodarstwa
Krajowego i spółki Hala Gdańsk-Sopot podpisali wczoraj umowę pożyczki, która sfinansuje 75% kosztów tej inwestycji.
Celem tej inwestycji jest rozszerzenie dotychczasowych funkcji hali ERGO ARENA poprzez m.in. instalację systemu kurtyn przysłaniających w ramach głównej areny hali, zwiększenie pojemności płyty,
budowę systemu napełniania trybun z pierwszego poziomu na poziom trzeci, wykonanie szatni dla widzów poziomu K3. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie także system informacyjny i reklamowoidentyfikacyjny obiektu wraz z rozbudową systemu nagłośnienia. Prace te pozwolą na rozszerzenie dotychczasowych możliwości hali, co przede wszystkim pozwoli na organizację największych wydarzeń
światowych do tej pory niedostępnych dla obiektów w Polsce. Ponadto, na terenie hali możliwe będzie prowadzenie kilku imprez jednocześnie.
W dniach 7-9 marca w ERGO ARENIE odbyły się Halowe Mistrzostwa Świata w lekkoatletyce SOPOT 2014. Sukces organizacyjny, poparty wysokim poziomem sportowym i świetnym występem polskich
lekkoatletów odbił się szerokim echem na całym świecie. We wrześniu tego roku rozgrywane tu będą także mecze organizowanych w naszym kraju Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn.
Prace związane z projektem wspieranym środkami inicjatywy JESSICA zakończą się przed rozpoczęciem siatkarskiego turnieju. Wcześniej natomiast, bo 7 czerwca, polscy piłkarze ręczni zmierzą się w
meczu kwalifikacyjnym do Mistrzostw Świata z reprezentacją Niemiec.
Koszt tej inwestycji oszacowany został na poziomie ok. 5 mln zł netto, a 75% tego kosztu (ok. 3,7 mln zł) sfinansuje pożyczka JESSICA.
- Cieszę się, że możliwy jest dalszy rozwój ERGO ARENY, jednej z najpiękniejszych i najpotrzebniejszych inwestycji ostatnich lat w naszym regionie. Zakończone niedawno Halowe Mistrzostwa Świata w
Lekkoatletyce SOPOT2014 najlepiej pokazały jak wielki potencjał ma to miejsce. Po kolejnych inwestycjach będziemy mogli gościć prestiżowe imprezy jeszcze wyższej rangi, co - szczególnie poza sezonem
letnim - jest największym magnesem przyciągającym turystów - powiedział Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu.
- W codziennej pracy skupiamy się nie tylko na zapewnieniu bieżącej obsługi imprez, ale również na rozwoju ERGO ARENY. Dzięki takim inicjatywom jak JESSICA mamy szansę zrealizować pierwotne
plany dotyczące doposażenia i rozbudowy obiektu i tym samym dorównać standardom najnowocześniejszych hal sportowo - widowiskowych w Europie. Poprzez realizację tego projektu pragniemy stworzyć
organizatorom jeszcze lepsze warunki do przeprowadzenia imprez w naszym obiekcie, a widzom zapewnić komfort i emocje na najwyższym poziomie - podkreśliła Magdalena Sekuła, Prezes ERGO
ARENY.
- Cieszymy się, że środki inicjatywy JESSICA, wesprą rozbudowę jednego z najnowocześniejszych obiektów sportowo-widowiskowych kraju. Prace, które wykonane zostaną w ramach współfinansowanego
przedsięwzięcia to nie tylko stworzenie nowych funkcji dla Hali ERGO ARENA, ale też poprawa komfortu widzów i jakości odbioru widowisk. Jest to doskonały przykład inwestycji wspierającej rozwój
obszaru miejskiego, poprawiającej jego atrakcyjność i jednocześnie służącej jego mieszkańcom - powiedział Radosław Stępień, Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa Zarządu BGK.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl
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