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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.
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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

Pozostałe produkty:
System przepływu środków europejskich
Inwestycje kapitałowe
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TBS Wrocław zbuduje 159 mieszkań dzięki finansowaniu z BGK (Grupa PFR)

TBS Wrocław zbuduje 159 mieszkań dzięki finansowaniu z BGK (Grupa PFR)
17.11.2016
pdf
TBS Wrocław podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, działającym w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju, na udzielenie kredytu o wartości 23 mln zł. Finansowanie pozwoli
gminnej spółce zakończyć rozpoczętą w marcu inwestycję mieszkaniową przy ul. Pakistańskiej, dzięki której powstanie 159 mieszkań czynszowych. BGK działający w Grupie PFR, realizuje w
ten sposób jeden z priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest zwiększanie dostępu Polaków do tanich mieszkań czynszowych.
16 listopada spółka gminna TBS Wrocław podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, dzięki której zrealizuje inwestycję mieszkaniową przy ul. Pakistańskiej. To kolejna umowa BGK
podpisana w ramach nowego rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego. Całość inwestycji będzie kosztować prawie 34 mln zł, a kredyt w wysokości 23 154 000 zł pozwoli na
zbudowanie 159 lokali mieszkalnych o powierzchni prawie 8 tys. m2 oraz 136 miejsc postojowych o powierzchni 1 788 m2 w garażu wielostanowiskowym. Inwestycja rozpoczęła się w marcu 2016 r., a
planowany termin jej zakończenia to październik 2017 r.
- Społeczne budownictwo czynszowe w ocenie rządu wymaga nadal istotnego wzmocnienia. Przyjęty 27 września 2016 r. Narodowy Program Mieszkaniowy przewiduje uwzględnienie TBS w zintegrowanym
systemie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego, stanowiącego II filar programu „Mieszkanie+”. Zmiany, jakie rząd skieruje do Sejmu na początku 2017 r. przyczynią się do wzrostu efektów
społecznego budownictwa czynszowego. Ważne będzie większe wykorzystanie istniejącego, a niedostatecznie dostrzeganego w ostatnich latach potencjału inwestorów budownictwa społecznego–
powiedział Kazimierz Smoliński, wiceminister infrastruktury i budownictwa.
- Udzielony dzisiaj kredyt wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a w szczególności w jeden z jej priorytetów jakim jest zwiększenie dostępu Polaków do tanich mieszkań czynszowych.
Dzięki wieloletniemu zaangażowaniu BGK w finansowanie społecznego budownictwa czynszowego, powstało już ponad 100 tysięcy mieszkań w całym kraju – powiedział Dariusz Stachera, dyrektor
departamentu budownictwa społecznego w BGK.
Działalność TBS Wrocław Sp. z o.o. już od ponad 18 lat wpisuje się w potrzeby mieszkaniowe Wrocławia. Mieszkania na wynajem budowane w systemie towarzystwa budownictwa społecznego znajdują
najemców najczęściej wśród ludzi młodych. Ponadto takimi mieszkaniami zainteresowani są osoby mieszkające w substandardowych mieszkaniach komunalnych, chcące poprawić sobie warunki bytowe.
Mieszkaniami społecznymi zainteresowane są także osoby spoza Wrocławia, które w dużej aglomeracji upatrują dla siebie szansę na pozyskanie ciekawej i dobrze płatnej pracy.
- Wszystkie mieszkania znajdujące się w zasobach naszej Spółki, jak i obecnie budowane, powstały przy ścisłej współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, której ramy wyznacza ustawa z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Ustawa ta na przestrzeni lat zmieniała się i proponowała różne zasady finansowania inwestycji. Obecnie na podstawie
zmiany obowiązującej od 25.10.2015 r. Spółka może skorzystać z finansowania zwrotnego w formie kredytu preferencyjnego i ustalić wysokość czynszu na poziomie do 5 proc. wartości odtworzeniowej.
Oddajemy najemcom do użytku mieszkania całkowicie wykończone, w wersji „pod klucz”, przy czym jakość robót wykończeniowych jest bardzo wysoka. Mieszkania są energooszczędne i zapewniają komfort
zamieszkiwania. Mieszkania mają panele podłogowe w pokojach i przedpokojach, a łazienki wyposażone są w wannę lub kabinę natryskową, miskę ustępową, umywalkę, baterie natomiast kuchnia w
zlewozmywak i kuchnię elektryczną z płytą ceramiczną – powiedział Witold Turzański, wiceprezes Zarządu TBS Wrocław Sp. z o.o.
Bank Gospodarstwa Krajowego inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Działa w ramach grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, rozwijając systemy poręczeń i gwarancji mające
na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. BGK zarządza także programami europejskimi i
dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej.
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Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl
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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
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
BGK

© 2020 Bank Gospodarstwa Krajowego. Wszelkie prawa zastrzeżone
Bank Gospodarstwa Krajowego zawiadamia i zastrzega, że informacje zawarte na stronach www Banku nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla
jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych, świadczonych użytkownikom serwisu internetowego BGK, czyli Klientom i Partnerom
Banku. Dane te zostały zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.
Bezpieczeństwo korzystania
Polityka prywatności
Mapa serwisu
Zgłoś błąd na stronie

