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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
Spokojny początek roku w programie „Mieszkanie dla młodych”

Spokojny początek roku w programie „Mieszkanie dla młodych”
08.02.2016
pdf
W styczniu do Banku Gospodarstwa Krajowego wpłynęło 3 927 wniosków dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania na kwotę 103 mln zł.
Z przewidzianego na ten rok limitu dopłat w wysokości 730 mln zł zarezerwowano już 448 mln zł.
Liczba wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania, które wpłynęły w styczniu 2016 r. do Banku Gospodarstwa Krajowego jest blisko czterokrotnie wyższa niż w styczniu ubiegłego
roku, ale 40 proc. mniejsza niż miesiąc wcześniej, kiedy do BGK wpłynęła ich rekordowa liczba. Realizację rządowego programu „Mieszkanie dla młodych” przewidziano na pięć lat - od 2014 do 2018 roku.
Ustawa budżetowa przewiduje w każdym roku inny limit środków na wypłatę dofinansowań. Tegoroczny limit wynosi 730 mln zł z czego zarezerwowane jest już 61 proc. licząc na podstawie złożonych na
dany rok wniosków. Spośród 3 927 wniosków złożonych w styczniu 2016 r. o wypłatę dofinansowania w ramach limitu środków roku 2016 - 49 % (1 958) dotyczyło rynku wtórnego, a 51% rynku pierwotnego
(1969).
- Doświadczenie w obsłudze finansowej programu przez BGK w dwóch ostatnich latach pokazuje, że na początku roku liczba wniosków składanych przez beneficjentów jest mniejsza niż w dalszym okresie–
mówi Bogusław Białowąs – dyrektor z Banku Gospodarstwa Krajowego. Spodziewamy się, że liczba wniosków w kolejnych miesiącach będzie rosnąć. Czy środki z przeznaczonego limitu na 2016 r.
będą wykorzystane w całości już w połowie roku, będziemy mogli ocenić po pierwszym kwartale. Należy pamiętać, że nabywcy mogą cały czas składać wnioski o wypłatę dofinansowania w 2017 r. i w 2018
r. – dodaje dyrektor Białowąs.
Do tej pory z limitu na 2017 r., który wynosi 746 mln zł kredytobiorcy złożyli już ponad 1 400 wniosków o dofinansowanie wkładu własnego o wartości dopłat przekraczającej 40 mln zł. Od początku
funkcjonowania programu „Mieszkanie dla młodych” wnioski złożyło 50 066 osób na łączną kwotę ponad 1 mld 200 mln zł. 45 218 osób podpisało umowy kredytowe, w tym 11 608 rodzin z przynajmniej
jednym dzieckiem. Średnia powierzchnia mieszkań nabywanych w programie wynosi 53,29 m2. Osoby korzystające z programu „Mieszkanie dla młodych” mają również możliwość zakupu domu
jednorodzinnego – obecnie jego średnia wielkość to 85,43 m2.
Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął realizację innego programu, który wpłynie na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Polaków. Do 29 lutego 2016 r. przyjmuje wnioski o udzielenie finansowania w
pierwszej edycji nowego programu dla TBS-ów, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować tanie mieszkania czynszowe. Program społecznego budownictwa czynszowego ma
pomóc osobom, których nie stać na kupno mieszkania (nawet z dopłatą państwa) ani na wynajęcie go po stawkach komercyjnych i jednocześnie osiągającym zbyt wysokie dochody, by zamieszkać w
lokalach komunalnych gminy. BGK zapewni łącznie 4,5 mld zł taniego finansowania, tj. po 450 mln zł w 10 rocznych edycjach, przy czym niewykorzystane środki będą przechodzić na kolejne lata.
Tabela: Liczba umów kredytowych i wysokość przyznanego dofinansowania wg. województw, w tym miast wojewódzkich w okresie od 1.01.2014 – 1.01.2016.
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Kwota dofinansowania wkładu własnego w tys. zł

woj. dolnośląskie

4 436

9,81%

102 724

miasto Wrocław

2 281

5,04%

56 157

2 123

4,70%

46 729

miasto Bydgoszcz

847

1,87%

19 045

miasto Toruń

495

1,09%

11 352

1 155

2,55%

26 885

642

1,42%

15 664

1 443

3,19%

29 681

miasto Gorzów Wielkopolski

391

0,86%

8 268

miasto Zielona Góra

578

1,28%

11 985

1 918

4,24%

41 727

1 270

2,81%

28 336

woj. małopolskie

3 301

7,30%

82 926

miasto Kraków

2 344

5,18%

59 074

woj. kujawsko-pomorskie

woj. lubelskie
miasto Lublin
woj. lubuskie

woj. łódzkie
miasto Łódź

woj. mazowieckie

7 704

17,04%

217 469

5 164

11,42%

161 828

436

0,96%

8 876

123

0,27%

2 644

woj. podkarpackie

873

1,93%

19 227

miasto Rzeszów

485

1,07%

11 081

woj. podlaskie

1 454

3,22%

32 931

miasto Białystok

827

1,83%

19 019

woj. pomorskie

6 235

13,79%

152 454

miasto Gdańsk

2 746

6,07%

68 729

woj. śląskie

2 984

6,60%

64 421

miasto Katowice

497

1,10%

11 406

woj. świętokrzyskie

553

1,22%

12 785

446

0,99%

10 688

2 235

4,94%

47 279

749

1,66%

19 046

woj. wielkopolskie

6 510

14,40%

161 956

miasto Poznań

2 143

4,74%

57 831

1 858

4,11%

39 156

909

2,01%

19 401

45 218

100,00%

1 087 227

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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