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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
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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
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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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Biuro prasowe
Archiwalne komunikaty prasowe
XIII Konferencja BGK dla JST - Strategie finansowe projektów rozwojowych – podsumowanie
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24-25 maja odbyła się XIII Ogólnopolska konferencja BGK dla jednostek samorządu terytorialnego pn. Strategie finansowe projektów rozwojowych. W spotkaniu wzięło udział blisko 500
uczestników – przedstawicieli władz samorządowych, pracowników odpowiedzialnych za finanse w jednostkach samorządu terytorialnego, a także instytucji rządowych oferujących wsparcie w
realizacji inwestycji. Najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi w czasie konferencji było kreatywne myślenie o mieście, czyste powietrze w miastach, zrównoważony rozwój infrastruktury
miejskiej, a także mieszkalnictwo i zintegrowany transport.
Konferencja corocznie organizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego jest jednym z najważniejszych miejsc debaty na temat kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i narzędzi jego
finansowania. W tym roku partnerami wydarzenia było Ministerstwo Rozwoju oraz Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego przy współorganizacji ogólnopolskich korporacji samorządowych. Konferencję
swoim patronatem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.
Rozwój jednostek samorządu terytorialnego ma bardzo wielowątkowy charakter, ponieważ związany jest z wieloma elementami mającymi wpływ na jakość życia mieszkańców. Rozwój gospodarczy,
rozbudowa infrastruktury mieszkalnej, energetyka, zintegrowany transport publiczny to tylko kilka z obszarów, które mają wpływ na zrównoważony rozwój jednostek samorządowych. Wszystkie te obszary
podlegają w ostatnich latach dynamicznym przemianom wynikającym z przemian technologicznych, rosnących potrzeb społecznych, czy wymagań konkurencyjnych. Bank Gospodarstwa Krajowego
zapewnia wsparcie w wielu obszarach, które są ważne dla inwestycji realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym i jest partnerem jednostek samorządowych w działaniach rozwojowych – podkreśliła
Pani Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes BGK.
Konferencja składała się z dwóch części. Podczas pierwszej z nich koncentrowano się na nowych kierunkach myślenia o rozwoju określanych jako kreatywne myślenie o mieście. Prof. J. Hausner zwrócił
uwagę na konieczność szukania zasobów rozwojowych wewnątrz jednostek samorządowych, a nie koncentrowaniu się wyłącznie na zewnętrznych tendencjach. Prof. T. Markowski podkreślał konieczność
przedefiniowania relacji rząd-miasta. Jest to istotny element bez którego nie trudno będzie rozwiązać m.in. takie problemy jak czyste powietrze w miastach, które było przedmiotem dyskusji w kolejnej części
sesji plenarnej. Przedstawiono w nim główne przyczyny zanieczyszczenia powietrza, a także działania, które podejmowane są przez rząd i samorządy w skali lokalnej. Minister J. Emilewicz zwróciła uwagę,
że od początku lat 90. w Polsce nie mieliśmy kompleksowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza. Ostatnie działania Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska, a także Ministerstwa Rozwoju i
Ministerstwa Energii pozwalają skoordynować działania wielu podmiotów publicznych, a także pozarządowych. Kolejna część sesji plenarnej poświęcona została inwestycją infrastrukturalnym. Minister K.
Smoliński oraz M. Barszcz z BGK Nieruchomości przedstawili najbliższą agendę działań legislacyjnych i finansowych dotyczących programu Mieszkaniu plus. Pierwszy dzień zakończyła dyskusja na temat
inwestycji energetycznych i transportowych, w której wzięli udział Adam. Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Paweł Borys z Polskiego Funduszu Rozwoju, a także przedstawiciele
strony samorządowej, którzy zwracali uwagę na możliwości jakie daje wykorzystanie nowoczesnych narzędzi finansowania inwestycji i dostępnych rozwiązań technicznych.
Druga część konferencji miała charakter seminaryjny. Jakie są narzędzia finansowania inwestycji mieszkaniowych oferowanych przez BGK? Jakie są potrzeby inwestycyjne samorządów w obszarze
energetyki i transportu? W jakim kierunku powinien rozwijać się transport publicznych w miastach? To najważniejsze pytania, na jakie odpowiadano w trakcie drugiego dnia konferencji. Inwestycje w
transport niskoemisyjny, wykorzystanie energii cieplnej z odpadów, efekty pilotażu programu Mieszkanie plus to przykładowe projekty realizowane przez jednostki samorządowe, które były przedmiotem
dyskusji.
Inwestycje mieszkaniowe, transportowe i energetyczne, dbanie o jakość powietrza, a także kreatywne myślenie o mieście to wątki, które zdominowały debatę o rozwoju podczas XIII Ogólnopolskiej
Konferencji BGK dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozwój oferty współpracy banku dla jednostek samorządowych oraz działania podejmowane w skali lokalnej pozwalają stwierdzić, że poruszane
podczas konferencji zagadnienia będą dynamicznie rozwijały się w przyszłości.
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Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl
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