Vlada savezne pokrajine
Sjeverna Rajna-Vestfalija

Priopćenje za javnost - 371/05/2020

Vlada savezne pokrajine proširuje investicije
NRW-brze financijske pomoći i MKWprograma za brzu financijsku pomoć
Ministar gospodarstva Pinkwart: Rješenje zaštite povjerenja
pomaže samostalno samozaposlenim osobama u ublažavanju
posljedica krize
Ministar kulture Pfeiffer-Poensgen: Potpora umjetnicima
slobodnih umjetnosti povećana je na 32 milijuna eura
Ministarstvo gospodarstva, inovacija, digitalizacije i energetike i
Ministarstvo kulture i znanosti najavljuju:
Omogućujući svim malim poduzećima u koronskoj krizi podršku kojoj su
se nadali, brzom financijskom pomoći NRW 2020., državna vlada razvila
je brzo, fer rješenje zaštite povjerenja. Jer, prema volji savezne vlade,
brza financijska pomoć se može koristiti samo za tekuće operativne
materijalne i financijske troškove, a ne za životne troškove. Kako bi se
osiguralo da samozaposlene osobe koje se u ožujku i travnju nisu
prijavile za osnovno osiguranje ne trpe nikakav nedostatak, državna
vlada im daje neizravnu subvenciju od ukupno 2.000 eura za ove
mjesece.
Uredba o brzoj financijskoj pomoći u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji također se
primjenjuje na slobodne umjetnike koji su prijavu poslali do kraja travnja.
Uz dodatna sredstva od 27 milijuna eura, proširit će se i podrška
slobodnim umjetnicima: program brze financijske pomoći koji je sredinom
ožujka pokrenulo Ministarstvo kulture i znanosti, povećat će se na 32
milijuna eura. Do 13.000 drugih kulturnih djelatnika prima mjesečni
životni dodatak od 2.000 eura za mjesece ožujak i travanj.
Ministrica kulture Isabel Pfeiffer-Poensgen: „Današnjom odlukom, mi
smo kao zemlja pronašli fer rješenje za mnoge slobodne umjetnike
koji su posebno pod utjecajem koronskih ograničenja.
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Osobno me zanimalo to što ne smijemo napustiti mnoštvo kreativnih
umjetnika koji do sada nisu mogli sudjelovati u našem MKW programu.
Zato povećavamo naš program na oko 32 milijuna eura i istodobno, kao
država u okviru Brze financijske pomoći za NRW, nudimo podnositeljima
zahtjeva koji su krajem travnja zatražili brzu financijsku pomoć NRW-a
zaštitu povjerenja kako bi osigurali sredstva za život.“
Ministar gospodarstva prof. Andreas Pinkwart: "Savezne države su
vršile snažan pritisak na saveznu vladu kako bi osigurale da
samozaposleni koji su teško pogođeni krizom mogu koristiti dijelove
brze financijske pomoći kako bi osigurali sredstva za život. Nažalost,
savezna vlada nije slijedila ovaj višestranački zahtjev saveznih država.
Drago mi je da rješenjem zaštite NRW povjerenja pomažemo
samozaposlenim osobama u ublažavanju posljedica krize. To je ujedno i
priznanje za poduzetničku uspješnost i uvažavanje ove profesionalne
grupe.“
Pregled propisa:


Sve samozaposlene osobe dužne su podnijeti izvještaj na kraju
odobrenog tromjesečnog razdoblja. U njemu prezentiraju trebaju li
NRW brzu financijsku pomoć u potpunosti kako bi pokrili probleme
s likvidnošću povezane s koronom. U protivnom će morati vratiti
višak primljene pomoći. Sadašnja uredba predviđa da ovim
dokazom možete odobriti 2000 eura za sredstva za život.



Preduvjet je da se podnositelji zahtjeva nisu prijavili za ALG II u
ožujku ili travnju. Ova neizravna potpora države se ne dodjeljuje
ni i ako su već dobili potporu iz neposrednog programa za
umjetnike Ministarstva kulture i znanosti.

Program brze financijske pomoći za samostalne umjetnike:
 Kandidati koji ispunjavaju uvjete i koji su se već prijavili, ali još
nisu dobili odobrenje zbog ograničenja sredstava od 5 milijuna
eura, dobit će novčanu potporu u iznosu od 2.000 eura za
mjesece ožujak i travanj nakon dokaza o svojoj umjetničkoj
aktivnosti (članstvo u socijalnom fondu umjetnika ili u nekom
drugom umjetničkom udruženju).
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Preduvjet je da u ožujku i travnju nisu dobili nikakve beneficije iz
programa MKW-a, brze financijske pomoći NRW-a 2020 ili
osnovnog osiguranja.


Podrška za one podnositelje zahtjeva čiji je zahtjev već odobren
povećava se na fiksnu stopu od 2.000 eura.

Uz brzu financijsku pomoć zbog korone, državna vlada je od početka
ožujka uspjela pružiti za gotovo 400 000 tvrtki nebirokratsku i
financijsku potporu. Država i savezna vlada isplatili su ukupno 4,07
milijardi eura. 86 posto podnositelja zahtjeva bili su samozaposleni i
tvrtke s do pet zaposlenih. Odbijeno je 15.000 prijava.
Kontakti s medijima:
Osoba za kontakt s medijima MWIDE:
Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Osoba za kontakt s medijima MKW:
Jochen Mohr, 0211 / 896– 4790,
presse@mkw.nrw.de
Ovo priopćenje za javnost dostupno je i na Internetu na internetskoj
adresi vlade države www.land.nrw
Obavijest o zaštiti podataka u vezi s društvenim medijima
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