A A A Wersja kontrastowa
pl
en
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888
Kontakt
Strefa logowania
bgk24
Logowanie
BGK Zlecenia
Logowanie
Pomoc / Informacje o usłudze
Komunikaty
Bezpieczeństwo
Przedsiębiorstwa

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
Przedsiębiorstwa
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013

Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
pdf
O programie
Szczegóły oferty
Warunki współpracy
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100.000 PLN i może zostać udzielona na okres do 60 miesięcy.
Pożyczki udzielane są w ramach pomocy de minimis, tj. na preferencyjnych warunkach odnoszących się do:
oprocentowania na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli z możliwością obniżenia do 0,25 stopy redyskonta weksli w przypadku:
spółdzielni socjalnych, które osiągnęły przychody w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym niższe niż 100 tys. zł,
PES, w których na dzień składania wniosku o pożyczkę nie mniej niż 50% zatrudnionych stanowią osoby, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym i/lub
osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
przeznaczania co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego,
zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia osoby/osób bezrobotnych w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
braku prowizji z tytułu udzielenia pożyczki;
możliwości uzyskania 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.
Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco.
Aktualności
6.10.2016
Komunikat - wydłużenie terminu składania ofert na wybór pośredników finansowych

W związku z dużym zainteresowaniem przetargiem, Bank Gospodarstwa Krajowego wydłuża do 18 października termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na wybór pośredników
finansowych. Pośrednicy wybrani w przetargu będą udzielać preferencyjnych pożyczek spółdzielniom pracy, spółdzielniom socjalnym i innym podmiotom ekonomii społecznej (PES), w pięciu
makroregionach kraju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Ogłoszony przetarg to pierwsze w kraju postępowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE na
wybór pośredników finansowych obsługujących instrumenty finansowe. Zapraszamy wszystkich potencjalnych pośredników finansowych do zapoznania się z warunkami udziału w postępowaniu.
Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem: https://www.bgk.pl/bip/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-zarzadzania-funduszami-pozyczkowymi-w-projekcie-pozakonkursowym-pnwdrozenie-instrumentu-pozyczkowego-i-reporeczeniowego-w-ramach-krajowego-funduszu-przedsiebior-392/
Informacji o przetargu udziela Biuro Zamówień Publicznych BGK, Joanna Kieliszewska,joanna.kieliszewska@bgk.pl, tel. 22 599 82 87.
5.09.2016
BGK szuka pośredników finansowych. 131 mln zł na rzecz ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił postępowanie przetargowe na wybór pośredników finansowych w ramach programu ekonomii społecznej.
Na pośredników, którzy udzielać będą pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), czeka docelowo ponad 131 mln zł.
Wsparcie może trafić do 2030 podmiotów, co ma się przyczynić do utworzenia przynajmniej 1250 miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
Przetarg ogłoszony przez BGK to pierwsze w kraju postępowanie na wybór pośredników finansowych do obsługi instrumentów finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE.
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił z końcem sierpnia br. postępowanie przetargowe na wybór pośredników finansowych, którzy udzielać będą preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów
ekonomii społecznej (PES), tj. m.in. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, ale również spółek prawa handlowego prowadzących
działalność non-for-profit. Pożyczki dla PES będą dostępne w całej Polsce, za pośrednictwem sieci lokalnych i regionalnych instytucji finansowych.
Na pożyczki udzielane przez pośredników Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powierzył BGK kwotę 131 mln zł, która udostępniana będzie w 4 transzach, w miarę rozwoju akcji pożyczkowej.
Polska została podzielona na 5 makroregionów, a do każdego z nich przypisana została odpowiednia pula środków, co pozwoli lepiej odpowiedzieć na potrzeby finansowe beneficjentów programu.
Zakres wsparcia oferowanego PES będzie znacznie szerszy, niż miało to miejsce w pilotażu projektu – każde przedsiębiorstwo będzie mogło starać się o:
pożyczkę na start, do wysokości 100 tys. zł – dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy;
pożyczkę na rozwój, do 500 tys. zł – dla podmiotów o dłuższym niż 12 miesięcy okresie działalności.
Wybór pośredników do programu pożyczkowego planowany jest w październiku br., a uruchomienie pożyczek powinno nastąpić jeszcze w tym roku.
W dalszej kolejności BGK planuje uruchomienie systemu poręczeń kredytowych, udzielanych za pośrednictwem lokalnych i regionalnych instytucji finansowych. To pilotażowe rozwiązanie, które
poprzez zapewnienie zabezpieczenia spłaty kredytu udzielanego na rynku, będzie miało na celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw społecznych do finansowania rynkowego. Dla programu
poręczeniowego uruchomione zostanie oddzielne postępowanie przetargowe.

Pośrednik finansowy
Pożyczki były udzielane w latach 2013 - 2016 przez:
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.
ul. Okopowa 56
01-042 Warszawa,
tel.: 22 636 07 40
faks: 22 636 29 02

email: pes@tise.pl
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