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KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE
Premia technologiczna (dotacja) na częściową spłatę kredytu technologicznego w banku komercyjnym.
Szczegóły

Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Inicjatywa JEREMIE
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Kredyt na innowacje technologiczne
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
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

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych 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
Fundusze i programy

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Szczegóły

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)
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

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
Fundusze i programy
Inwestycje kapitałowe
Polski Fundusz Funduszy Wzrostu

Polski Fundusz Funduszy Wzrostu
pdf
Polski Fundusz Funduszy Wzrostu to wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). W kwietniu 2013 r. BGK i EFI utworzyły fundusz funduszy
wielkości 90 mln EUR, który zbuduje portfel inwestycji w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji. Celem tej inicjatywy jest pobudzenie inwestycji
kapitałowych w rozwijające się firmy na terenie Polski.
W pierwszym etapie PFFW zostanie zasilone 60 mln EUR od BGK i 30 mln EUR od EFI. W przyszłości inni inwestorzy będą mogli dołączyć do BGK i EFI, tak by zmaksymalizować efekty działania PFFW.
Strategia inwestycyjna

Przy zarządzaniu PFFW, Europejski Fundusz Inwestycyjny wykorzysta swoje doświadczenia i wiedzę zdobytą przy zarządzaniu podobnymi funduszami utworzonymi we współpracy z regionalnymi i
krajowymi partnerami w innych państwach Europy.
Zarządzający PFFW dążą do zbudowania zrównoważonego portfela inwestycji w fundusze koncentrujące działalność na inwestycjach w Polsce. Środki będące w dyspozycji PFFW są inwestowane w
fundusze spełniające następujące kryteria:
1. należą do grona funduszy typu Venture Capital, Private Equity i Mezzanine,
2. tworzone są przez zespoły zarządzające, które posiadają potwierdzone doświadczenie i wiedzę na temat polskiego rynku,
3. inwestującą w przedsiębiorstwa:
małe i średnie - w fazie wzrostu lub ekspansji,
wywodzące się z Polski lub ewentualnie innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
Warunki podjęcia współpracy

Zarówno fundusze jak i współinwestycje muszą spełniać szereg kryteriów będących wynikiem charakteru procesu inwestycyjnego Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu.
Strategia
Strategia inwestycyjna funduszu musi być skoncentrowana na Polsce choć możliwe są także inwestycje w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia powinna wpisywać się w obecną sytuację
rynkową i precyzować jakie branże i rodzaje przedsiębiorstw mogą być najciekawszym celem inwestycji. Istotnym warunkiem są również doświadczenia zespołu zarządzającego funduszem w wybranym
obszarze inwestycyjnym.
Zespół zarządzający
Zespół zarządzający funduszem powinien mieć zrównoważoną strukturę, a jego członkowie muszą uzupełniać się wzajemnie - zarówno jeśli chodzi o umiejętności jak i doświadczenie.
Zespół zarządzający powinien być zlokalizowany w Polsce lub innym kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
W przypadku międzynarodowych funduszy Venture Capital / Private Equity działających w tym regionie, powinien powstać lokalny zespół zarządzający działający z Polski lub innego kraju regionu.
Dotychczasowe dokonania zespołu powinny świadczyć o wystarczającym doświadczeniu w branżach, które obejmuje strategia inwestycyjna. Szczegółowej analizie poddane zostaną wcześniejsze
sukcesy i porażki zespołu oraz związane z nimi doświadczenia i umiejętności.
Potwierdzone wcześniejszymi dokonaniami doświadczenie zespołu zarządzającego jest niewątpliwą zaletą, ale możliwe jest również finansowanie zespołów tworzących pierwszy fundusz.
Fundusz
Fundusz powinien być w stanie przyciągnąć finansowanie ze strony prywatnych inwestorów, które będzie co najmniej tej wielkości jak finansowanie ze strony PFFW.
Wielkość funduszu musi być na tyle duża, żeby zagwarantować stabilność zespołu zarządzającego i zdolność funduszu do zainwestowania powierzonych środków.
Struktura prawna i podatkowa funduszu musi być klarowna i uwzględniać dotychczasową praktykę rynkową.
Wszyscy udziałowcy muszą mieć wspólny interes - sukces inwestycyjny funduszu.
Dokumentacja

Dokumentacja związana z procesem pozyskania finansowania z PFFW powinna zawierać opis funduszu i/lub memorandum, w których znajdować się będą informacje o:
składzie zespołu zarządzającego funduszem,
dotychczasowych doświadczeniach,
przyjętej strategii inwestycyjnej,
interesujących rynkach i branżach,
sposobie pozyskiwania inwestycji,
zasięgu geograficznym inwestycji,
docelowej wielkość funduszu,
jego strukturze prawnej,
propozycjach warunków powołania funduszu,
oczekiwanej stopie zwrotu,
inwestorach, których fundusz zamierza pozyskać,
terminach pozyskania finansowania od inwestorów.
Proces inwestycyjny PFFW

W trakcie 5-letniego okresu inwestycyjnego, który rozpoczął się 1 czerwca 2013 roku, PFFW przekaże finansowanie funduszom, które:
spełnią kryteria funduszu,
pozytywnie przejdą weryfikację informacji podanych we wniosku aplikacyjnym oraz
uzyskają pozytywne oceny w procesie due dilligence realizowanym przez EFI.
Efektem tego procesu może być nie tylko pozyskanie finansowania lecz również wsparcie przy tworzeniu dokumentacji czy dzielenie się doświadczeniami z każdego etapu tworzenia funduszu - od
pozyskiwania finansowania do zarządzania funduszem.
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