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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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Nowe Wytyczne – Komunikat dotyczący sposobu upubliczniania zapytań ofertowych

Nowe Wytyczne – Komunikat dotyczący sposobu upubliczniania zapytań ofertowych
06.09.2017
pdf
Szanowni Państwo,
Mając na uwadze obowiązujące od dnia 23 sierpnia 2017 r. nowe Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: Wytyczne), Instytucja Zarządzająca POIR 2014-2020 (Ministerstwo Rozwoju) przekazała do Banku Gospodarstwa Krajowego poniższą
interpretację treści wynikającej z punktu 14 Rozdziału 6.5.2 - Zasada konkurencyjności.
Zgodnie z literalnym brzmieniem zapisu punktu 14: „W przypadku, gdy ze względu na specyfikę projektu wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie, w celu upublicznienia zapytania ofertowego powinien upublicznić zapytanie ofertowe na stronie internetowej wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór wniosków o dofinansowanie
projektu". W treści nowych Wytycznych strona internetowa została zdefiniowana jako strona gwarantująca odpowiedni stopień upublicznienia informacji o zamówieniu, nie może być to strona własna
Beneficjenta. Dodatkowo wskazano w przypisie do przywołanego punktu, iż od dnia 1 stycznia 2018 r., będzie to strona internetowa właściwa dla danego programu operacyjnego.
Zgodnie z uzgodnionym stanowiskiem z Instytucją Koordynującą Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (IK NSRO), intencją przywołanego wyżej punktuWytycznych jest ustanowienie nowych reguł w
zakresie publikacji zapytań ofertowych w ramach zasady konkurencyjności, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 r. Do tego dnia zastosowanie mają dotychczasowe regulacje, ujęte w
wersji Wytycznych obowiązującej do dnia 22 sierpnia 2017 r.
Oznacza to, że do końca roku 2017 dopuszczalne jest rozwiązanie polegające na publikacji zapytań ofertowych przez Wnioskodawców wszczynających postępowanie według zasady
konkurencyjności, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, na własnych stronach internetowych oraz poprzez wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych
wykonawców.
Uprzejmie przypominamy, że taki sposób upublicznienia dotyczy TYLKO sytuacji, w której Wnioskodawca realizuje projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
Po podpisaniu umowy o dofinansowanie, Beneficjenci są zobowiązani do zamieszczania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności (czyli tak jak dotychczas).



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

Aktualności Kredytu na innowacje technologiczne
2020-08-12
Nowa Baza Konkurencyjności dostępna już od 18 sierpnia 2020 r.
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

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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