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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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Ekonomia społeczna 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020
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Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
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Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Nagroda za innowacyjną strukturę finansowania

Nagroda za innowacyjną strukturę finansowania
18.03.2014
pdf
Specjalistyczne pismo Project Finance Magazine nagrodziło projekt spalarni śmieci w Poznaniu za innowacyjną strukturę finansowania. Środki na budowę spalarni dostarczył Bank
Gospodarstwa Krajowego, wspólnie z dwoma innymi bankami komercyjnymi.
Projekt nowoczesnej spalarni śmieci w Poznaniu zdobył wyróżnienie w kategorii najlepszej w 2013 roku europejskiej transakcji w sektorze gospodarki odpadami (European Waste Deal of
the Year). Inwestycja, w której finansowaniu bierze udział Bank Gospodarstwa Krajowego, jest jednym z największych w historii projektem zrealizowanym dzięki współpracy instytucji
publicznych i prywatnych w Polsce.
Koszt budowy poznańskiej spalarni wyniesie 725 mln zł i jest to największa w Polsce inwestycja realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Realizacja tego przedsięwzięcia
umożliwi miastu Poznań i okolicznym gminom spełnienie wymagań w zakresie gospodarki odpadami. Bank Gospodarstwa Krajowego odegrał istotną rolę w skutecznym zamknięciu
transakcji poprzez przyjęcie roli Agenta Kredytu oraz Agenta ds. Zabezpieczeń. Zapewnił także finansowanie o długim okresie spłaty, w tym część o odroczonym terminie amortyzacji
kredytu, co pozwoliło na zwiększenie efektywności finansowania i zaproponowanie przez SITA Zielona Energia Sp. z o.o. korzystnych warunków Miastu Poznań.
- Udział BGK w tej transakcji nie był przypadkowy - wyjaśnia Dariusz Kacprzyk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. -Od kilku lat budujemy kompetencje w zakresie finansowania projektów
infrastrukturalnych, w tym realizowanych w formule PPP. Jako państwowy bank rozwoju wypełniamy naszą misję, jaką jest wspieranie wzrostu społeczno-gospodarczego kraju - dodaje Prezes Kacprzyk.
Bank Gospodarstwa Krajowego uczestniczy aktywnie w finansowaniu inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez samorządy, spółki komunalne i przedsiębiorstwa prywatne. Poza finansowaniem
spalarni w Poznaniu, BGK dostarczył środki finansowe na modernizację dworca PKP w Sopocie, która zakończy się w połowie 2014 roku. Wartość transakcji to ok. 100 mln zł. Inwestorem jest Bałtycka
Grupa Inwestycyjna S.A., a partnerzy publiczni to Gmina Miasto Sopot oraz PKP.

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