Bank Gospodarstwa Krajowego

A A A Wersja kontrastowa
pl
en
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888
Kontakt
Strefa logowania
bgk24
Logowanie
BGK Zlecenia
Logowanie
Pomoc / Informacje o usłudze
Komunikaty
Bezpieczeństwo
Przedsiębiorstwa

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
Samorządy
Kredyty inwestycyjne
Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego
pdf
O produkcie
Korzyści
Warunki współpracy
łączny koszt inwestycji nie może być niższy niż równowartość 40 tys. EUR i nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR,
zaangażowanie środków EBI nie może przekraczać 50% wartości przedsięwzięcia.
Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:

refinansowanie kredytów,
zakup nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.

Granty Komisji Europejskiej
Zapoznaj się z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej przeznaczonego dla kredytobiorców korzystających z kredytów ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Kontakt
Jesteś zainteresowany ofertą kredytową? Wypełnij wniosek z prośbą o kontakt lub skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym oddziałem BGK.
Wniosek elektroniczny
Lista regionów BGK
Kontakt
Formularz kontaktowy
Skontaktuj się z doradcą
Departamenty
Regiony
Współpraca międzynarodowa
Kontakt dla mediów
Reklamacje
O Banku
Władze
Historia
Kariera
Outsourcing
Odpowiedzialność społeczna
Facebook
Fundacja BGK
Twitter
YouTube
LinkedIn
Fundusze i programy
Inwestycje Polskie
Inicjatywa JEREMIE
Jessica2
Inwestycje kapitałowe
Dla mediów
Biuro prasowe
Bank w liczbach
Analizy ekonomiczne
Ekspertyzy i badania
Raporty: Rynki zagraniczne
Informacje
Oprocentowanie
Taryfa opłat i prowizji
Tabele odsetkowe
Kursy walut
Stopy CIRR
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK
Komunikaty dla klientów
Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne wszczęte po 18.04.2018 r.
Zamówienia publiczne wszczęte przed 18.04.2018 r.
Pozostałe

BIP
BFG
MIFiD
BIK
PSD
FATCA
RODO
CRS
RSS
Archiwum
BGK
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