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دولت محیل در نظر دارد رسمایهگزاری در کمکهای اضطراری
 NRWو برنامه کمک اضطراری  MKWرا ر
گسبش دهد
وزیر امور اقتصادی ،آقای پینکوارت :حفظ اتکا روی قانون موجود به کاهش لطمات
ی
ناش از این بحران برای اشخایص که به صورت انفرادی و خوداشتغال مشغول فعالیت
هستند ،کمک یمکند
ی
ر
فرهنگ ،فایفر-پوئنسگن :حمایت از ر
مندان که به صورت آزاد و مستقل کار
هب
وزیر امور
یمکنند به  32میلیون یورو افزایش پیدا یمکند
وزارت اقتصاد ،نوآوری ،دیجیتالسازی و انرژی و وزارت فرهنگ و علوم گزارش کردند:
برای اطمینان از اینکه کمکهای اضطراری  NRWدر سال  2020بتواند حمایت مورد انتظار برای
ن
تأمی کند ،دولت محیل یک راهحل رسی ع و
تمام کسب و کارهای کوچک را در بحبوحه بحران کرونا
ن
قوانی و نظم موجود ،در نظر گرفته است .چرا که با توجه به اعالمیه
عادالنه برای حفظ اتکا روی
ی
دولت فدرال ،امکان دارد از کمک اضطراری فقط برای فعالیتهای عملیات جاری و هزینههای مایل
استفاده شود و نه برای امرار معاش روزانه .برای اطمینان از اینکه در حق اشخایص که در حرفه
تنهات مشغول به کار هستند و در ماه مارس یا آوریل یک درخواست برای حفاظت پایه
خودشان به ی
ً
ن
ارسال نکردند ،هیچ اجحاف صورت نیمگید ،دولت محیل یک یارانه غیمستقیم و مجموعا برابر با
 2٫000یورو اهدا خواهد کرد.
هی ن
آمادهسازیهای صورت گرفته برای طرح اضطراری  ،NRWن
مندات که به صورت آزاد فعالیت
ن
تأمی مایل
دارند و تا پیش از پایان ماه آوریل یک درخواست ارسال کردند را هم پوشش یمدهد .با
هی ن
ن
پشتیبات از ن
ی
مندات که به صورت آزاد فعالیت دارند
بیشی و بودجهای بالغ بر  27میلیون یورو،
تقویت خواهد شد :بودجه برنامه کمک اضطراری وزارت فرهنگ و علوم که از اواسط ماه مارس آغاز
شده است ،به  32میلیون یورو افزایش پیدا کرد .بنابراین تا  13٫000فرد دیگر که در حوزههای ن
هیی
ی
ن
یوروت
تأمی هزینههای جاری زندگ در ماههای مارس و آوریل کمک مایل 2٫000
فعالیت دارند ،برای
ی
دریافت خواهند کرد.
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ی
وزیر امور فرهنگ ،خانم ایزابل فایفر-پوئنسگن گفت« :با تصمیم امروز ،ما به عنوان یک کشور ،برای
مشکالت بسیاری از ن
هیمندان مستقل که به شکل ویژه به دلیل شیوع کرونا در تنگنا قرار گرفتند،
ن
راهحیل عادالنه پیدا کردیم .این مسئله که ما افراد فعال در حوزههای ن
کسات که هنوز
هیی مختلف و
در برنامههای  MKWدر نظر گرفته نشده بودند را به حال خود رها نکنیم ،برای من بسیار حائز
ً
ن
همی دلیل همزمان برنامه خود را با حدودا  32میلیون یورو تقویت یمکنیم ،ما با اتکا
اهمیت بود .به
ن
متقاضیات که تا انتهای آوریل و در چارچوب کمک اضطراری  ،NRWبرای امرار معاش
و اعتماد به
جهت دریافت کمک اضطراری  NRWدرخواست دادند ،به عنوان یک ایالت کار درست را انجام
یمدهیم».
وزیر امور اقتصادی ،پروفسور ی
دکی آندریاس پینکوارت اظهار داشت« :ایالتهای فدرال با قدرت با
الت کردند تا اطمینان پیدا کنند اشخایص که خودشان مشغول فعالیت هستند و در
دولت فدرال ی
سخت آسیب دیدند هم بتوانند از ی
ی
بخش از کمکهای اضطراری برای
نتیجه شیوع ویروس کرونا به
اطمینان از امرار معاش خود بهره بگیند .متأسفانه ،دولت فدرال به این درخواست فراگی دولتهای
فدرال توجیه نشان نداد .من از این مسئله که یمتوانیم به اشخاص خوداشتغال  NRWکمک کنیم
عواقب بروز این بحران را با بهرهگیی از اتکا و اعتماد  NRWمدیریت کنند ،بسیار خرسندم .با انجام
این کار ،نشان یمدهیم که عملکرد کار ن
آفریت آنها را به رسمیت یمشناسیم و به این گروه افراد حرفهای
ارج یمنهیم».
مقررات در یک نگاه:


تمام افراد خوداشتغال باید در پایان دوره تأیید سه ماهه ،یک اعالمیه ارسال کنند .در این
اعالمیه ،آنها عنوان یمکنند که آیا برای مقابله با تنگناهای مایل ی
ناش از شیوع کرونا به
کمک اضطراری  NRWبه طور کامل نیاز دارند یا خی .اگر پاسخ ن
منف باشد ،باید تمام کمک
ن
اضاف که دریافت کردند را عودت دهند .با توجه به یرسایط توافقنامه به دست آمده،
ی
یمتوانند برای دریافت  2٫000یورو جهت پوشش هزینههای زندگ خود درخواست بدهند.



این مسئله که متقاضیان پیش از این برای دریافت مزایای بیکاری  IIدر ماه مارس یا آوریل
ً
ن
پشتیبات برنامه اضطراری
درخواست نداده باشند ،یک پیش یرسط است .اگر افراد قبال از
وزارت فرهنگ و علوم برای ن
هیمندان هم بهره گرفته باشند ،این یارانه غیمستقیم از سوی
ایالت به آنها تعلق نخواهد گرفت.

برنامه اضطراری برای ر
هبمندان مستقل:
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ً
 متقاضیان واجد صالحیت که قبال درخواست خود را ارسال کردند اما به دلیل محدودیت
یوروت
یوروت کمکها ،هیچ پویل دریافت نکردند ،یک کمک مایل 2٫000
پنج میلیون
ی
ی
ی
ی
ن
تأمی مخارج زندگ در ماههای مارس و آوریل دریافت خواهند کرد ،به رسیط که
برای
هیی خود مدرگ ارائه کنند (عضویت در بیمه اجتمایع ن
بتوانند از فعالیت ن
هیمندان یا
یک اتحادیه ن
هیی دیگر) .عدم دریافت هر گونه مزایای از طریق برنامه  ، MKWکمک
ن
تأمی اجتمایع در ماههای مارس و آوریل
اضطراری  NRWدر سال  2020یا مزایای پایه
یک پیشنیاز است.


ً
ن
ن
متقاضیات که درخواستشان قبال تأیید شده است هم تا مبلغ
پشتیبات برای آن دسته از
ثابت  2٫000یورو افزایش پیدا خواهد کرد.

دولت ی
ایالت از زمان اجرای برنامه کمک اضطراری کرونا در پایان ماه مارس ،این امکان را فراهم کرده
تا از حدود  400٫000یرسکت حمایت غیبوروکراتیک و مایل صورت بگید .در مجموع ،دولت ی
ایالت
و فدرال مبلغ  4.07میلیارد یورو را توزی ع نمودند 86 .درصد از متقاضیان را افراد حرفهای و
ر
ن ی
حداکی پنج کارمند تشکیل یمدادند .درخواست  15٫000نفر
هات با
خوداشتغال و همچنی رسکت ی
از متقاضیان رد شد.
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