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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.
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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
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 na innowacje technologiczne
Aktualności
Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku publikacji przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE

Komunikat w sprawie zniesienia obowiązku publikacji przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku
Urzędowym UE
25.05.2017
pdf
Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w
związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez beneficjentów oraz instytucje zaangażowane w realizację PO IR do Ministerstwa Rozwoju (Instytucji Zarządzającej PO IR ), dotyczącymi nakładania sankcji z
tytułu nieopublikowania przez beneficjenta i wnioskodawcę zapytania ofertowego w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego przed 14
października 2016 r. i po tej dacie, informuje, co następuje.
Zgodnie z sekcją 6.5.2 pkt 12 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020 obowiązujących od dnia 14 października 2016 r. złagodzono podejście odnośnie obowiązku publikowania zamówień o wartości równej lub wyższej od progu określonego w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w Dzienniku Urzędowym UE, w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp.
Oznacza to, że beneficjenci, co do których nie mają zastosowania przepisy Pzp, od dnia opublikowania ww.Wytycznych, nie są zobowiązani do upublicznienia takich zamówień w Dzienniku
Urzędowym UE. W związku z powyższym beneficjenci nie powinni być objęci korektami finansowymi z powodu nie upublicznienia takiego zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE.
Biorąc pod uwagę, że Wytyczne w Rozdziale 4 pkt 12 umożliwiają stosowanie korzystniejszych rozwiązań dla beneficjentów w stosunku do wydatków poniesionych przed dniem stosowania nowej wersji
Wytycznych, możliwe jest zastosowanie nowych przepisów, dotyczących braku konieczności upublicznienia zamówień w Dzienniku Urzędowym UE dla wszystkich beneficjentów PO IR, którzy
nie stosują ustawy Pzp, bez względu na datę zawarcia umowy o dofinansowanie.



Innowacyjne historie
Poznaj je i zainspiruj się!
Dowiedz się więcej o Kredycie na innowacje technologiczne od naszego eksperta!

Aktualności Kredytu na innowacje technologiczne
2020-07-21
Lista rankingowa dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 3
2020-06-25
Listy rankingowe dla 6 naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR – runda 1 i 2
2020-06-12
Lista projektów spełniających warunki formalne i zakwalifikowanych do oceny w formie Panelu Ekspertów – szósty nabór wniosków, runda 1, 2 i 3
2020-06-08
„Polskie innowacje: krok w przyszłość”

Materiały informacyjne dla realizujących projekt
Kontakt
Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
tel.: 22 522 95 05
fax: 22 522 91 94
Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej:fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Banki współpracujące

Zaproszenie
do współpracy dot. obsługi Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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