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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

Pozostałe produkty:
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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Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Ponad 500 mln zł na rozwój firm - Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie innowacji technologicznych

Ponad 500 mln zł na rozwój firm - Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę wniosków o dofinansowanie innowacji
technologicznych
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Bank Gospodarstwa Krajowego zakończył ocenę 453 wniosków w II konkursie o premię na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój (POIR).
Łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi blisko 512 mln zł i przekracza wartość środków przeznaczonych pierwotnie na konkurs, co było możliwe dzięki decyzji Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie zwiększenie alokacji.
O przyznaniu dotacji zadecydowała ocena jakości projektów i przyznana punktacja.

Program „Kredyt na innowacje technologiczne” cieszy się ogromnym powodzeniem wśród firm. Wnioski o dofinansowanie swoich pomysłów złożyły 453 przedsiębiorstwa z sektora MŚP, a kwota
wnioskowanych dotacji trzykrotnie przekroczyła dostępną pulę środków.
15 lutego br. Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę rankingową projektów w ramach poddziałania 3.2.2Kredyt na innowacje technologiczne POIR, tym samym rozstrzygnięty został II nabór
wniosków o dofinansowanie na realizację inwestycji z zakresu nowych technologii.
Przedsiębiorcy w trakcie jesiennego naboru przesłali do BGK wnioski związane z realizacją 453 inwestycji technologicznych o łącznej wartości ponad 3 mld zł. Ogólna wartość dofinansowania w formie
premii technologicznych, o które ubiegali się przedsiębiorcy, wyniosła przeszło 1,5 mld zł i ponad trzykrotnie przekroczyła wartość środków dostępnych w konkursie (500 mln zł).
Ocena wniosków składała się z dwóch etapów - oceny formalnej i merytorycznej, skoncentrowanej przede wszystkim na aspekcie innowacyjności i możliwości uplasowania na rynku towaru, produktu lub
usługi, która wyprodukowana zostanie dzięki wdrożeniu przez przedsiębiorcę nowej technologii. 407 wniosków o dofinansowanie przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało przekazanych do oceny
merytorycznej. Dokonali jej eksperci branżowi podczas 405 spotkań (paneli eksperckich), w trakcie których przedsiębiorcy mogli zaprezentować swoje pomysły. Mimo, że czas na ocenę wniosków przypadał
m.in. na okres świąteczno-noworoczny, bank skrócił proces oceny wniosków, dzięki czemu przyznane środki wsparcia będą mogły szybciej trafić do przedsiębiorców, co przełoży się też na lepsze tempo
wydatkowania środków UE.
Spośród wszystkich ocenionych wniosków, 143 projekty (35%) uzyskały rekomendację do wsparcia. Tym samym 143 przedsiębiorców zrealizuje inwestycje technologiczne o łącznej wartości ponad 1 mld zł,
z przyznanym dofinansowaniem w łącznej wysokości ok. 512 mln zł. Zwiększenie środków na II nabór wniosków potwierdza duże zainteresowanie przedsiębiorców z sektora MŚP tym instrumentem wsparcia
i ich potencjał w zakresie wdrażania nowych technologii.
W regulaminie II naboru wniosków BGK wprowadził zmianę eliminującą papierowy obieg dokumentacji. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami składany jest (poza jednym oświadczeniem) w wersji
elektronicznej, co pozwoliło na zaoszczędzenie co najmniej 66 tysięcy stron papieru.
Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku w drugim naborze lub ich projekty nie znalazły się na liście rekomendowanych do wsparcia - mają kolejną szansę. Bank Gospodarstwa Krajowego
20 lutego rozpoczął przyjmowanie wniosków w trzecim naborze. Do rozdysponowania jest 400 mln zł. Nabór będzie trwał do 29 marca.
„Kredyt na innowacje technologiczne” jest ważnym źródeł pozyskania kapitału na wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych dla firm z sektora MŚP - w latach 2014-2020 do przedsiębiorców trafi
łącznie 422 mln euro.

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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