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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
TBS w Krośnie zbuduje 84 mieszkania czynszowe ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego

TBS w Krośnie zbuduje 84 mieszkania czynszowe ze wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego
16.02.2017
pdf
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Krośnie zbuduje 84 mieszkania na wynajem. Współfinansowanie w wysokości 4 mln zł zapewni Bank
Gospodarstwa Krajowego w ramach nowego programu społecznego budownictwa czynszowego, który jest elementem inicjatywy Mieszkanie+.
Inwestycja krośnieńskiego TBS-u polega na kompleksowej adaptacji budynków dawnej bursy szkolnej przy ul. Rzeszowskiej 8 w Krośnie. Zabudowania, w których dotychczas mieściły się internat, stołówka
oraz kotłownia, zostaną przekształcone na budynki wielorodzinne mieszkalne. Wokół budynków powstaną miejsca postojowe oraz plac zabaw dla dzieci. Zamieszkają w nich 84 rodziny, w tym ponad połowa
to rodziny z dziećmi. Sześć lokali mieszkalnych zostanie przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Dziesięć mieszkań wynajmie gmina Krosno, zapewniając w ten sposób lokale czynszowe dla
mieszkańców.
Wszystkie planowane do wybudowania lokale mieszkalne, o powierzchni od 20 m2 do 65 m2, będą wyposażone w panele podłogowe, terakotę, płytki ceramiczne, urządzenia sanitarne i kuchenne. Spółka
zakłada stawkę czynszu za najem lokali mieszkalnych w wysokości 8,50 zł/m2. - Mieszkania budowane przez TBS z przeznaczeniem na wynajem cieszą się ogromnym zainteresowaniem w Krośnie, w
szczególności wśród osób młodych. W większości lokale mieszkalne znalazły już swoich najemców, dzięki umiarkowanej stawce czynszu oraz wysokiemu standardowi wykończenia – powiedział Stanisław
Kubit, prezes TBS w Krośnie.
Kredyt preferencyjny wynosi 4 mln zł i został udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego na okres 30 lat. Finansowanie z państwowego banku rozwoju pozwoli uruchomić inwestycję o łącznej wartości
9,3 mln zł. Prace budowlane rozpoczęły się w marcu 2016 r. a ich planowane zakończenie to wrzesień 2017 r.
- Finansowanie inwestycji polegających na zwiększaniu zasobu mieszkań czynszowych jest elementem misji Banku Gospodarstwa Krajowego. W ramach rozpoczętego w ubiegłym roku programu
społecznego budownictwa czynszowego udostępniamy inwestorom w całej Polsce 4,5 mld zł. Chcemy, aby w ciągu 10 lat powstało co najmniej 30 tysięcy tanich mieszkań na wynajem, w których czynsz
będzie o kilkadziesiąt procent niższy od rynkowego – powiedział Dariusz Stachera, dyrektor Departamentu Budownictwa Społecznego BGK.
Współpraca Banku Gospodarstwa Krajowego z krośnieńskim TBS-em rozpoczęła się w 2005 r. Dotychczas BGK udzielił spółce 4 kredytów na łączną kwotę 14,3 mln zł, współfinansując budowę 277 lokali
mieszkalnych.

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
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Historia
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Facebook
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Twitter
YouTube
LinkedIn
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Informacja poufna
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