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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
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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 konsolidacyjny
Kredyty i pożyczki
Kredytowa umowa
Kredyt mieszkaniowy
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Kredyt w CHF
Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
Rekordowy koniec roku w programie „Mieszkanie dla młodych”

Rekordowy koniec roku w programie „Mieszkanie dla młodych”
19.01.2016
pdf
W grudniu 2015 r. do BGK wpłynęła po raz kolejny rekordowa liczba 6 553 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 172,05 mln zł.
Do tej pory program pomógł w decyzji o zakupie mieszkania już 41 256 beneficjentom.
W grudniu 2015 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęła po raz kolejny rekordowa liczba 6 553 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na kwotę 172,05 mln zł. Jest to najlepszy wynik w
dwuletniej historii funkcjonowania programu, czyli od stycznia 2014 r. Łącznie do Banku Gospodarstwa Krajowego, który zajmuje się obsługą finansową przedsięwzięcia wpłynęło już 46 873 wniosków na
kwotę ponad 1 mld 133 mln zł. Rekordowa ilość wniosków, która wpłynęła do BGK w grudniu 2015 r. dotyczyła również limitu roku 2016 r., który wynosi 730 mln. Z tej kwoty zarezerwowano ponad 365 mln
zł.
Należy pamiętać, że na wzmożoną aktywność nabywców w końcu roku mogły mieć wpływ zapowiadane podwyżki marż kredytów hipotecznych oraz zwiększenie limitu wkładu własnego do 15%. Dokonanie
bardziej miarodajnych prognoz będzie możliwe po przeanalizowaniu aktywności programu w pierwszych miesiącach br., ale sądzimy, że tegoroczna pula 730 mln zł będzie wykorzystana w całości –
tłumaczy Bogusław Białowąs – dyrektor z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Łączna kwota dopłat zarezerwowanych w limicie przewidzianym na 2015 r. wyniosła 520,77 mln zł. 70 % tej kwoty przeznaczono na zakup mieszkań z rynku pierwotnego, a pozostałe 30 % - rynku
wtórnego.
Wnioski, które nie przekształciły się w umowy w grudniu, a które rezerwowały środki w limicie 2015 r. nie mogły zostać zrealizowane, a tym samym dofinansowanie nie zostało wypłacone. Wnioski te zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi zostały zwrócone do nabywców, którzy nadal mogą ubiegać się o dofinansowanie z limitu 2016 r. Wymaga to
oczywiście złożenia przez nabywcę nowego wniosku. Nabywca ma możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem więcej niż jednego banku kredytującego, jednakże wszystkie wnioski muszą dotyczyć
jednego mieszkania.
Obecna średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 54,30 m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego –
obecnie jego średnia wielkość to 85,20 m2 .
„Mieszkanie dla młodych” to prorodzinny program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania. Obsługą finansową programu „Mieszkanie dla młodych” zajmuje się Bank
Gospodarstwa Krajowego, którego rolą jest wspieranie społecznego i gospodarczego rozwoju kraju. Wcześniej BGK zapewniał profesjonalną obsługę programu „Rodzina na swoim”, który pomógł ponad 190
tysiącom Polaków nabyć mieszkanie na własność.
Tabela: Liczba umów kredytowych i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich w okresie od 1.01.2014 – 31.12.2015.

Lokalizacja

Liczba wniosków

udział %

Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł

woj. dolnośląskie

4 029

9,77%

92 682

miasto Wrocław

2 107

5,11%

51 477

1 910

4,63%

41 477

miasto Bydgoszcz

770

1,87%

17 254

miasto Toruń

447

1,08%

10 025

1 030

2,50%

23 541

562

1,36%

13 313

1 302

3,16%

26 731

miasto Gorzów Wielkopolski

346

0,84%

7 312

miasto Zielona Góra

537

1,30%

11 120

1 723

4,18%

37 433

1 164

2,82%

25 933

3 068

7,44%

76 524

woj. kujawsko-pomorskie

woj. lubelskie
miasto Lublin
woj. lubuskie

woj. łódzkie
miasto Łódź
woj. małopolskie

miasto Kraków

2 203

5,34%

55 222

woj. mazowieckie

7 162

17,36%

199 361

4 818

11,68%

148 776

364

0,88%

7 324

107

0,26%

2 292

woj. podkarpackie

782

1,90%

16 905

miasto Rzeszów

448

1,09%

9 981

woj. podlaskie

1 330

3,22%

29 887

miasto Białystok

768

1,86%

17 552

woj. pomorskie

5 794

14,04%

141 125

miasto Gdańsk

2 592

6,28%

64 719

woj. śląskie

2 546

6,17%

54 433

miasto Katowice

433

1,05%

9 890

woj. świętokrzyskie

499

1,21%

11 563

414

1,00%

9 897

2 050

4,97%

43 176

696

1,69%

17 635

woj. wielkopolskie

5 979

14,49%

147 020

miasto Poznań

1 975

4,79%

52 249

1 688

4,09%

35 337

835

2,02%

17 829

41 256

100,00%

984 519

miasto Warszawa
woj. opolskie
miasto Opole

miasto Kielce
woj. warmińsko-mazurskie
miasto Olsztyn

woj. zachodniopomorskie
miasto Szczecin
Razem

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.
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Logotypy, zdjęcia, foldery.
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