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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
O Banku
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
Rusza Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+. Pomorze z pomocą Banku Gospodarstwa Krajowego uruchamia zwrotne środki UE na rozwój przedsiębiorstw w regionie
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30 września Zarząd województwa pomorskiego podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, na mocy której zostanie uruchomiony finansowy program wsparcia dla przedsiębiorstw w regionie.
Pula 430 mln zł trafi do mikro-, małych i średnich firm w postaci wsparcia zwrotnego – kredytów, pożyczek, poręczeń i inwestycji kapitałowych. Województwo pomorskie jest pierwszym samorządem, który
podpisuje umowę z BGK na zarządzanie funduszem funduszy i wdrażanie instrumentów finansowych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.
- Podpisanie dzisiejszej umowy wieńczy wspólną pracę strony samorządowej i rządowej. Doświadczenia lat 2007-2013, jak również wypracowane z pierwszymi regionami zasady współpracy publicznopublicznej na lata 2014-2020, pozwolą szybko uruchomić zwrotne formy inwestowania inwestycji. Przełoży się to na przyspieszenie tempa wykorzystania Funduszy Europejskich. Korzyści z realizacji
przedsięwzięć prorozwojowych w formule zwrotnej są oczywiste. Zachęcam kolejne regiony do uruchamiania u siebie instrumentów finansowych - podkreślił wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
Celem programu „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łącznie na rozwój firm na Pomorzu przeznaczono 430 mln zł, w tym 365,4 mln zł ze środków unijnych, 43 mln zł z budżetu państwa oraz 21,5
mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych.
- Spodziewamy się, że – tak jak w przypadku Inicjatywy JEREMIE oraz JESSICA – aktywa wygenerowane w okresie realizacji projektu, zasilą po 2023 roku Pomorski Fundusz Rozwoju. Jest to perspektywa
długookresowa, a współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego to dla nas oczywisty etap w przyjętym podejściu. Przy wsparciu silnego partnera, budujemy własny potencjał do zarządzania zasobami,
które konsekwentnie kumulujemy. Szacujemy, że tylko w tzw. „pierwszym obrocie”, zakontraktowane dziś środki trafią do około 2 tysięcy firm i posłużą przede wszystkim wzmocnieniu ich konkurencyjności –
zapowiedział Mieczysław Struk – marszałek województwa pomorskiego.
Bank Gospodarstwa Krajowego, któremu samorząd powierzył zarządzanie środkami, będzie korzystał z doświadczeń w zakresie wdrażania instrumentów zwrotnych zdobytych w latach 2007-2013 w ramach
inicjatywy JEREMIE. - Dziękujemy Zarządowi województwa pomorskiego, że jako pierwszy w tej perspektywie finansowej obdarzył nas zaufaniem i chce przy udziale państwowego banku rozwoju
kontynuować zwrotne formy wsparcia dla MŚP. O skuteczności środków zwrotnych niech zaświadczą liczby. Pierwotna pula powierzonych BGK środków unijnych wynosiła ok. 290 mln zł – te pieniądze
wciąż są w obrocie w postaci kredytów, poręczeń, a spłaty trafiają do puli. Dzięki temu mogą z nich korzystać kolejni - do tej pory na Pomorzu skorzystało z tych pieniędzy blisko 6 tysięcy firm – powiedział
Włodzimierz Kocon, wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Podpisana umowa pomiędzy Zarządem województwa pomorskiego a BGK pozwala na rozpoczęcie procesu wyłaniania profesjonalnych pośredników finansowych, którzy bezpośrednio będą udzielać
wsparcia przedsiębiorcom. BGK przewiduje, że firmy z pomorskiego będą mogły skorzystać z produktów w pierwszym półroczu 2017 r. Cześć środków z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ będzie
przeznaczone w szczególności na sfinansowanie projektów w obszarze technologicznym, m.in. offshore i portowo-logistycznych, ekoefektywności w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw
oraz w budownictwie, a także teleinformatycznych oraz w wybranych technologiach medycznych.

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