Правителство на
федерална провинция
Северен Рейн-Вестфалия
Прессъобщение - 371/05/2020

Правителството на федералната
провинция разширява инвестициите в
спешната помощ на Северен РейнВестфалия и програмата за спешна
помощ на министерството за култура и
наука
Министърът на икономиката Пинкварт: Решението за
защита на интереса на доверието помага на
самостоятелно заетите лица да смекчат последиците от
кризата
Министърът на културата Пфайфер-Пьонсген: Подкрепата
за лицата занимаващи се с изкуство на свободна практика
ще бъде увеличена до 32 милиона евро
Министерството на икономиката, иновациите,
дигитализацията и енергетиката и Министерството на
културата и науката обявяват:
Правителството на федералната провинция разработи бързо,
справедливо решение за защита на интереса на доверието,
така че спешната помощ на Северен Рейн-Вестфалия 2020 да
предостави на всички малки предприятия очакваната
подкрепата при „Коронавирус“ кризата. Тъй като според волята
на федералното правителство спешната помощ може да се
използва само за текущи оперативни материални и финансови
разходи, а не за разходи за живот. За да може самостоятелно
заетите лица, които през март и април не са подали молба за
основно социално обезщетение, да не изпитват никакъв
недостиг, правителството на федералната провинция им
предоставя непряка субсидия от общо 2 000 евро за тези
месеци.
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Регулацията за спешните помощи в Северен Рейн-Вестфалия
се прилага и за лицата занимаващи се с изкуство на свободна
практика, подали заявление до края на месец април. С
допълнителни средства в размер на 27 милиона евро ще се
разшири и подкрепата за лицата, които се занимават с
изкуство на свободна практика: Програмата за спешна помощ,
стартирана от Министерството на културата и науката в
средата на март, ще бъде увеличена до 32 милиона евро. По
този начин, за месеците март и април, до 13 000 други
културни дейци ще получат надбавка за издръжка на живота
от 2 000 евро.
Министърът на културата Изабел Пфайфер-Пьонсген: „С
днешното решение, ние като държава, имаме справедливо
решение за много от лицата занимаващи се с изкуство на
свободна практика, които са силно засегнати от ограниченията
свързани с коронавируса. За мен беше особено важно да не
изоставяме множеството културни дейци, които досега не са
участвали в програмата на министерството на културата и
науката. Ето защо, увеличаваме програмата си до около 32
милиона евро и в същото време, като федерална провинция в
рамките на спешната помощ на Северен Рейн-Вестфалия,
предлагаме защита на интереса на доверието на онези
кандидати, които до края на април са кандидатствали за
спешната помощ на Северен Рейн-Вестфалия за издръжка на
живота.“
Министърът на икономиката проф. д-р Андреас Пинкварт:
„Федералните провинции се застъпиха пред федералното
правителство, за да може самостоятелно заетите лица, които
бяха силно засегнати от кризата, да използват части от
спешната помощ и за издръжката на живота си. За съжаление
федералното правителство не последва това надпартийно
изискване на федералните провинции. Радвам се, че с
решението за защита на интереса на доверието на Северен
Рейн-Вестфалия ние помагаме на самостоятелно заети хора
да смекчат последиците от кризата. Това също е и признание

за предприемаческите резултати и уважение към тази
професионална група.“
Преглед на правилата:


Всички самостоятелно заети лица са задължени да
подадат декларация в края на тримесечния период за
одобрение. В нея те заявяват дали се нуждаят от
спешната помощ на Северен Рейн-Вестфалия изцяло,
за да покрият свързаните с коронавируса дефицити на
ликвидността. В противен случай те ще трябва да
върнат помощта, която са получили неправомерно.
Понастоящем действащият регламент предвижда, че с
това доказателство можете да получите 2 000 евро за
издръжка на живота.



Предпоставка е кандидатите да не са заявили още
пари за безработица II през март или април. Тази
непряка субсидия от държавата също така не се
предоставя, ако те вече са получили подпомагане от
незабавната програма на министерството на културата
и науката за лица занимаващи се изкуство.

Програма за спешни помощи за лицата занимаващи се с
изкуство на свободна практика:


Лицата имащи право на заявление, които вече са подали
такова, но все още не им е дошъл реда, поради
ограничението на средствата от пет милиона евро, ще
получат при доказване своята художествена дейност
(членство в социалната каса на лицата занимаващи се с
изкуство или друго обединение на лицата занимаващи се
с изкуство) финансова помощ за издръжка на живота им
от 2 000 евро за месеците март и април. Предпоставката
е през март и април те да не са получили никакви
помощи от програмата на министерството на културата и
науката, спешната помощ на Северен Рейн-Вестфалия
2020 г. или основното социално обезщетение.
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Подкрепата за лица подали заявление, което вече е
одобрено, се увеличава до общо 2 000 евро.

Със спешната помощ поради коронавируса, която стартира
от края на месец март, правителството на федералната
провинция вече успя да предостави небюрократична и
финансова подкрепа на почти 400 000 дружества.
Федералната провинция и федералното правителство
изплатиха общо 4,07 милиарда евро. 86 процента от
подалите заявление са били самостоятелно заети лица и
фирми с до пет служителя. 15 000 молби бяха отхвърлени.
Контакти за пресата:
Пресговорител на Министерството на икономиката,
иновациите, дигитализацията и енергетиката:
Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Пресговорител на Министерството на култура и
наука: Йохен Мор, 0211 / 896– 4790,
presse@mkw.nrw.de
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на
правителството на федералната провинция www.land.nrw
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии
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