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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
Są jeszcze środki w programie „Mieszkanie dla młodych”

Są jeszcze środki w programie „Mieszkanie dla młodych”
16.05.2016
pdf
Są jeszcze środki na rezerwację wypłat finansowego wsparcia w 2017 r. i 2018 r.
Blisko 60 tys. beneficjentów skorzysta z programu MDM.
Liczba umów i wykorzystanie limitów na ostatnie lata funkcjonowania programu dynamicznie rośnie.
Tegoroczny limit na planowane wypłaty finansowego wsparcia w ramach programu „Mieszkanie dla młodych” nie jest już dostępny. Beneficjenci nie mogą już składać wniosków na wypłatę środków w 2016
r. Osoby zainteresowane cały czas jednak mogą składać wnioski o finansowe wsparcie do zakupu mieszkań, dla których termin wypłaty dofinansowania wkładu własnego przypada w 2017 r. i 2018 r.
Program został przewidziany na lata 2014-2018, a limity na poszczególne lata zostały określone w ustawie. Na 2017 r. przeznaczono 746 mln zł, natomiast na 2018 r. 762 mln zł. Do tej pory na kolejne lata
złożono odpowiednio: 5 637 wniosków, wykorzystując limit 2017 r. w 21,48 proc., natomiast na 2018 r. wypłynęło 57 wniosków, rezerwując limit w 0,23 proc.
Z limitu na 2017 r. 4 607 wniosków dotyczy zakupu lokalu na rynku pierwotnym, a 1 030 na rynku wtórnym.
Od początku trwania programu, czyli od stycznia 2014 r. 59 981 beneficjentów podpisało z 14 bankami kredytującymi umowy na kwotę ponad 1 mld 479 mln zł dotyczące finansowania zakupu mieszkania lub
domu ze wsparciem państwa udzielanego na zasadach ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Łączna suma dofinansowania wkładu własnego i dodatkowego
finansowego wsparcia na spłatę części kredytu z budżetu państwa zarezerwowana do wypłaty w okresie 5 lat wynosi już 1 mld 613 mln zł.
Dotychczas najwięcej umów kredytu z bankami kredytującymi podpisali mieszkańcy Mazowsza (9 714), Wielkopolski (8 433) oraz Pomorza (7 617). Najmniej umów dot. zakupu mieszkań ze wsparciem
państwa podpisano w województwach świętokrzyskim (793) i opolskim (666). Aktualna średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,47m2. Osoby korzystające z programu
„Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,34 m2.
Tabela: Liczba umów kredytowych i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich w okresie od 1.01.2014 – 30.04.2016.
Lokalizacja

Liczba wniosków

udział %

Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł

woj. dolnośląskie

5 977

9,96%

142 241

miasto Wrocław

2 904

4,84%

74 486

3 036

5,06%

68 572

1 193

1,99%

27 746

691

1,15%

16 260

1 568

2,61%

37 715

852

1,42%

21 976

1 925

3,21%

40 101

miasto Gorzów Wielkopolski

507

0,85%

10 805

miasto Zielona Góra

728

1,21%

15 517

2 734

4,56%

59 487

1 732

2,89%

38 475

woj. małopolskie

4 192

6,99%

109 673

miasto Kraków

2 893

4,82%

76 455

woj. mazowieckie

9 714

16,20%

285 204

6 360

10,60%

208 684

666

1,11%

13 987

woj. kujawsko-pomorskie
miasto Bydgoszcz
miasto Toruń
woj. lubelskie
miasto Lublin
woj. lubuskie

woj. łódzkie
miasto Łódź

miasto Warszawa
woj. opolskie

miasto Opole

184

0,31%

3 971

1 229

2,05%

27 964

miasto Rzeszów

652

1,09%

15 441

woj. podlaskie

1 935

3,23%

47 746

miasto Białystok

1 087

1,81%

28 221

woj. pomorskie

7 617

12,70%

189 476

miasto Gdańsk

3 240

5,40%

82 289

woj. śląskie

4 734

7,89%

103 981

miasto Katowice

702

1,17%

16 963

woj. świętokrzyskie

793

1,32%

18 563

589

0,98%

14 500

2 865

4,78%

62 706

993

1,66%

26 504

woj. wielkopolskie

8 433

14,06%

216 584

miasto Poznań

2 732

4,55%

77 621

2 563

4,27%

55 167

1 233

2,06%

26 776

59 981

100,00%

1 479 167

woj. podkarpackie

miasto Kielce
woj. warmińsko-mazurskie
miasto Olsztyn

woj. zachodniopomorskie
miasto Szczecin
Razem

„Mieszkanie dla młodych” to prorodzinny program rządowy, który wspiera młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania oraz małżeństwa i osoby samotnie wychowujące co najmniej 3 dzieci w
zakupie mieszkania, które zaspokoi ich większe potrzeby mieszkaniowe. 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.

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

Materiały do pobrania
Logotypy, zdjęcia, foldery.

Materiały multimedialne
Baza materiałów multimedialnych o BGK
Kontakt
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z doradcą
Departamenty
Regiony
Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
Reklamacje
O Banku
Władze
Historia
Kariera
Outsourcing
Odpowiedzialność społeczna
Facebook
Fundacja BGK
Twitter
YouTube
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Fundusze i programy
Fundusz Dostępności
Inicjatywa JEREMIE
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Inwestycje kapitałowe
Dla mediów
Biuro prasowe
Bank w liczbach
Analizy ekonomiczne
Ekspertyzy i badania
Raporty: Rynki zagraniczne
Informacje
Informacja poufna
Oprocentowanie
Emisje obligacji BGK
Taryfa opłat i prowizji
Tabele odsetkowe
Kursy walut
Stopy CIRR
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
Pozostałe
BIP
BFG
MIFiD
BIK
BMR
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
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