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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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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
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Kredyt w CHF
Biuro prasowe
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Już 10 tysięcy przedsiębiorców skorzystało z unijnych pożyczek JEREMIE

Już 10 tysięcy przedsiębiorców skorzystało z unijnych pożyczek JEREMIE
23.04.2013
pdf
23 kwietnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja prasowa dotycząca dziesięciotysięcznej umowy z przedsiębiorcą oraz setnej umowy z pośrednikiem
finansowym w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.
Dziesięciotysięczna umowa została zawarta z przedsiębiorcą, Panem Krzysztofem Połczyńskim, Prezesem Zarządu firmy „Interbis" Sp. z o.o., działającej na terenie województwa pomorskiego. Z kolei, setna
umowa została podpisana pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego a pośrednikiem finansowym - Bankiem
Spółdzielczym w Czersku. W ramach umowy o wartości 15 mln złotych pośrednik będzie udzielał pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom z terenu województwa pomorskiego.
- Jednym z narzędzi wspierających sektor MŚP są instrumenty finansowe, na które w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przeznaczono 4 mld zł, w tym ze środków unijnych 3,4 mld zł. Instrumenty
finansowe w postaci pożyczek, poręczeń oraz wkładów kapitałowych, wdrażane są przede wszystkim w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a także w ramach Programów Operacyjnych:
Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki.- powiedział Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
- Doświadczenia jakie zdobywa samorząd województwa, BGK, pośrednicy finansowi oraz przedsiębiorcy wykorzystując unijną pomoc zwrotną w obecnym okresie programowania będzie miało niebagatelne
znaczenie w przyszłej perspektywy finansowej Unii 2014-2020, która w znacznie szerszy sposób wykorzystywać będzie instrumenty finansowe - powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego.
Już 10 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 1,8 mld złotych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.
Część środków regionalnych programów operacyjnych 6 województw - łącznie około 1,8 mld zł (w tym ponad 287 mln zł pochodzących z programu województwa pomorskiego) - zostało przeznaczonych na
zwrotne wsparcie dla firm, w ramach inicjatywy JEREMIE. Środkami tymi zarządza (na zlecenie władz regionalnych) BGK - pełniąc rolę Menadżera Funduszy Powierniczych..
Pomimo, iż realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się później, niż udzielanie dotacji unijnych, realizowana jest w szybkim tempie, co sprawia, iż co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na
rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania.
Elastyczność oferty produktowej i bardzo dobra współpraca z pośrednikami finansowymi (którzy w ramach umów z BGK oferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia) zaowocowała podpisaniem już 99
umów na realizację projektów JEREMIE - umowy zostały zawarte z 60 pośrednikami finansowymi (niektóre z tych instytucji podpisały z BGK kilka umów). Dotychczas przekazano do dyspozycji pośredników
ponad 1,5 mld zł, z czego w ramach produktów gwarancyjnych ok. 600 mln zł, a w ramach produktów pożyczkowych - ok. 900 mln zł.
Partnerami BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE są zarówno mniejsze podmioty, działające na rynku lokalnym (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i banki spółdzielcze), jak i instytucje o większym
obszarze działania, w tym banki sieciowe, agencje rozwoju regionalnego, fundusze i fundacje działające na rzecz rozwoju i wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
Dziesięciotysięczna umowa została zawarta z przedsiębiorcą, Panem Krzysztofem Połczyńskim, Prezesem Zarządu firmy „Interbis" Sp. z o.o., działającej na terenie województwa pomorskiego. Z kolei, setna
umowa została podpisana pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącym rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Pomorskiego a pośrednikiem finansowym - Bankiem
Spółdzielczym w Czersku. W ramach umowy o wartości 15 mln złotych pośrednik będzie udzielał pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom z terenu województwa pomorskiego.
- Jednym z narzędzi wspierających sektor MŚP są instrumenty finansowe, na które w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 przeznaczono 4 mld zł, w tym ze środków unijnych 3,4 mld zł. Instrumenty
finansowe w postaci pożyczek, poręczeń oraz wkładów kapitałowych, wdrażane są przede wszystkim w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych, a także w ramach Programów Operacyjnych:
Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej i Kapitał Ludzki.- powiedział Paweł Orłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.
- Doświadczenia jakie zdobywa samorząd województwa, BGK, pośrednicy finansowi oraz przedsiębiorcy wykorzystując unijną pomoc zwrotną w obecnym okresie programowania będzie miało niebagatelne
znaczenie w przyszłej perspektywy finansowej Unii 2014-2020, która w znacznie szerszy sposób wykorzystywać będzie instrumenty finansowe - powiedział Mieczysław Struk, Marszałek Województwa
Pomorskiego.
Już 10 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 1,8 mld złotych w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE.
Część środków regionalnych programów operacyjnych 6 województw - łącznie około 1,8 mld zł (w tym ponad 287 mln zł pochodzących z programu województwa pomorskiego) - zostało przeznaczonych na
zwrotne wsparcie dla firm, w ramach inicjatywy JEREMIE. Środkami tymi zarządza (na zlecenie władz regionalnych) BGK - pełniąc rolę Menadżera Funduszy Powierniczych..Pomimo, iż realizacja inicjatywy
JEREMIE rozpoczęła się później, niż udzielanie dotacji unijnych, realizowana jest w szybkim tempie, co sprawia, iż co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie
działania.
Elastyczność oferty produktowej i bardzo dobra współpraca z pośrednikami finansowymi (którzy w ramach umów z BGK oferują firmom kredyty, pożyczki i poręczenia) zaowocowała podpisaniem już 99
umów na realizację projektów JEREMIE - umowy zostały zawarte z 60 pośrednikami finansowymi (niektóre z tych instytucji podpisały z BGK kilka umów). Dotychczas przekazano do dyspozycji pośredników
ponad 1,5 mld zł, z czego w ramach produktów gwarancyjnych ok. 600 mln zł, a w ramach produktów pożyczkowych - ok. 900 mln zł.
Partnerami BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE są zarówno mniejsze podmioty, działające na rynku lokalnym (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i banki spółdzielcze), jak i instytucje o większym
obszarze działania, w tym banki sieciowe, agencje rozwoju regionalnego, fundusze i fundacje działające na rzecz rozwoju i wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

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.
Tweety użytkownika @BGK_pl
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