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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.
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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

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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Bankowość Elektroniczna bgk24

Kredyt konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Przewozy Regionalne zainwestują w tabor!

Przewozy Regionalne zainwestują w tabor!
29.09.2016
pdf
W najbliższym czasie Przewozy Regionalne zakupią i zmodernizują ponad 50 pojazdów. Będzie to możliwe dzięki umowie podpisanej 28 września 2016 r. przez spółkę z konsorcjum: Banku
Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR), PKO Banku Polskiego i Banku Zachodniego WBK.
Pozyskanie finansowania na inwestycje dla Przewozów Regionalnych wpisuje się w założenia ogłoszonego przez Rząd „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju". W dokumencie przedstawionym przez
Wiceprezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego zaplanowano duży nacisk na inwestycje w polskie przedsiębiorstwa. Jednym z sektorów zajmujących szczególne miejsce w planie jest transport
publiczny.
– Polskie przedsiębiorstwa od lat są gotowe na sukces. Potrzebowały tylko impulsu, który pozwoli im nabrać odpowiedniej prędkości. Takim impulsem jest „Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju", dzięki
któremu między innymi Przewozy Regionalne będą miały szansę na szybszy rozwój – powiedział Wicepremier i Minister Rozwoju.
– Bycie częścią tak ważnego dla Polski planu, jest z jednej strony zaszczytem, ale również zobowiązaniem. Jako zarząd największego w kraju pasażerskiego przewoźnika kolejowego, dołożymy wszelkich
starań, żeby osiągnąć sukces na miarę tych ambitnych założeń – zaznaczył Prezes Przewozów Regionalnych Krzysztof Mamiński.
Agencja Rozwoju Przemysłu (Grupa PFR), która jest większościowym udziałowcem Przewozów Regionalnych, z sukcesem wspiera realizację planu restrukturyzacji spółki. Wymiernym efektem tych działań
są coraz lepsze wyniki finansowe spółki oraz wyższa jakość świadczonych usług.
W procesie pozyskania dodatkowych środków pieniężnych dla Przewozów Regionalnych istotną rolę odegrał Polski Fundusz Rozwoju, który służył merytorycznym wsparciem na każdym etapie negocjacji. Z
punktu widzenia strategicznych celów PFR istotne jest, że pozyskane przez spółkę pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację taboru. W wyniku podpisanej umowy podczas uroczystej konferencji na
PGE Stadionie Narodowym w Warszawie konto Przewozów Regionalnych zasili kwota 629 mln zł, dzięki czemu przewoźnik będzie mógł rozpocząć realizację największego w historii firmy programu
unowocześnienia parku taboru. Spółka zmodernizuje 36 elektrycznych zespołów trakcyjnych, 4 wagony i jedną lokomotywę oraz zakupi 10 zupełnie nowych pociągów: 7 składów elektrycznych i 3 autobusy
szynowe. W imieniu spółki porozumienie podpisali Prezes Zarządu Krzysztof Mamiński oraz Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy, Krzysztof Zgorzelski. Bank Gospodarstwa Krajowego reprezentował
wiceprezes Zarządu Włodzimierz Kocon, PKO Bank Polski Prezes Zbigniew Jagiełło, a BZ WBK Członek Zarządu Michael McCarthy. Podczas uroczystości obecny był Tadeusz Kościński Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Marcin Chludziński Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.
– Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego, działającego w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju, jest między innymi wspieranie takich przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniają się do poprawy
infrastruktury i usług transportowych – powiedział Paweł Borys, Prezes PFR i szef Rady Nadzorczej BGK.
– W PKO Banku Polskim koncentrujemy się na budowaniu trwałych i satysfakcjonujących dla obu stron relacji z klientami. Oferujemy dopasowaną ofertę kredytową, współpracę z najwyższej klasy
doradcami, oraz wiedzę i doświadczenie w realizacji znaczących projektów. Kredyt konsorcjalny, dzięki którym Przewozy Regionalne będą mogły w znaczący sposób unowocześnić tabor kolejowy, jest
doskonałym przykładem realizacji tych postulatów – podkreślił Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego.
– Naszym zdaniem Przewozy Regionalne to spółka o dużym potencjale, która może działać bardzo efektywnie i funkcjonując na zasadach rynkowych mieć bardzo zadowolonych klientów. Pozytywnie
oceniliśmy przeprowadzoną restrukturyzację i plany rozwojowe. Udział w konsorcjum finansującym Przewozy Regionalne odzwierciedla nasze zaufanie do spółki i wpisuje się w strategię, zgodnie z którą
jesteśmy partnerem finansowym i biznesowego dla sektora publicznego w Polsce – powiedział Michael McCarthy, Członek Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.zarządzający Pionem Bankowości
Biznesowej i Korporacyjnej.

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