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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
Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu

Województwo wielkopolskie uruchomi pieniądze na rozwój przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu
23.03.2016
pdf
Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako pierwszy region w Polsce, podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) list intencyjny, który określa kierunki współpracy w zakresie
wdrażania pozadotacyjnych form finansowania;
Przewidywana alokacja to 186 mln EUR na wsparcie projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy efektywności energetycznej oraz rewitalizacji;
120 mln EUR dotyczyć będzie wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.
22 marca 2016 r. w Warszawie podpisany został list intencyjny w sprawie wdrażania w Wielkopolsce pozadotacyjnych form finansowania projektów rozwoju przedsiębiorczości, poprawy
efektywności energetycznej i rewitalizacji. Dokument podpisali Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak i Prezes Zarządu BGK Mirosław Panek. Podpisane porozumienie
otwiera negocjacje obu instytucji dotyczące sposobu dystrybucji 186 mln EUR ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), z czego 120 mln
EUR dotyczy wsparcia przedsiębiorstw z sektora MŚP.
Województwo Wielkopolskie jest pierwszym regionem w kraju, który przystępuje do zaawansowanych negocjacji z BGK w sprawie wdrażania instrumentów finansowych z nowej perspektywy. -Zarząd
Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przekazaniu środków z WRPO 2014+ na rzecz instrumentów finansowych w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego, analizującego m.in.
wpływ dotychczasowych programów JEREMIE i JESSICA (tzw. analizy ex-ante). W badaniu oceniliśmy, jaka powinna być skala i przeznaczenie nowych instrumentów finansowych w kontekście
zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych różnorodnych podmiotów prywatnych i publicznych. To był warunek podjęcia prac przygotowawczych i działań zmierzających do opracowania systemu wdrażania
instrumentów finansowych. Braliśmy także pod uwagę rekomendacje w zakresie wykorzystania dotychczasowego modelu funduszu funduszy, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Należy
jeszcze podkreślić, iż samo podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK jest skorelowane z wyjaśnieniem przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Rozwoju kwestii
natury prawnej dotyczącej sposobu powierzenia bankowi funkcji menadżera funduszu funduszy – powiedział Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
Bank Gospodarstwa Krajowego, podsumowując programy JEREMIE i JESSICA prowadzone ze środków europejskich w perspektywie 2007-2013, ocenia, żeWielkopolska jest liderem pod względem
wielkości środków przeznaczonych na realizację obu inicjatyw oraz liczby sfinansowanych projektów. - W Wielkopolsce środki publiczne oraz pozyskany kapitał inwestorów prywatnych pozwoliły na
osiągnięcie najwyższego poziomu dźwigni finansowej, wynoszącego ponad 400 proc. BGK ma wypracowane i sprawdzone mechanizmy, które pozwolą sprawnie uruchomić środki na rozwój
przedsiębiorczości i poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące współpracy także z innymi województwami– dodaje Patrycja Wolińska-Bartkiewicz,
dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w BGK.
W marcu 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego i Bank Gospodarstwa Krajowego podjęły decyzję o kontynuacji inicjatywy JEREMIE realizowanej ze środków pochodzących z poprzedniej
perspektywy unijnej, w ramach której alokacja na instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw wynosiła ponad 500 mln zł. Tym samym mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w województwie wielkopolskim
będą mogły aktywnie korzystać ze wsparcia finansowego aż do 2023 r., a łączna suma środków przeznaczonych na ich wsparcie ze starej i nowej perspektywy wyniesie ok. 1 miliarda zł.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl
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Materiały do pobrania
Logotypy, zdjęcia, foldery.

Materiały multimedialne
Baza materiałów multimedialnych o BGK
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