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Civîna çapemeniyê - 371/05/2020

Rêveberiya eyaletê plan dike ku di alîkariya acil
de veberhênan bike NRW Program bernameya
arîkariya acîl MKW Firehkirin
Wezîrê Karên Aborî Pinwart: Qebûlkirina li ser zagonên heyî tenê ji bo
kêmkirina bandora krîza li ser wan xebatkaran re dibe alîkar.
Wezîrê Karên Culturaland, Pfeiffer-Punzen: Piştgiriya ji bo
hunermendên serbixwe dê bi 32 mîlyon Euro zêde bibe
Wezareta Aborî, nûbûnkirin, digitalîzkirin û enerjiyê û wezareta çand û
zanyariyê wiha têne ragihandin:
Ji bo ku bihêle ku alîkariya acîl be NRW 2020 Di krîza korona de ji bo hemî
karên piçûk piştgirî peyda dike, Rêveberiya eyaletê ji bo parastina pişta li
ser fermanên heyî ji bo çareseriyê bilez û dadperwer derketiye holê. Ji ber
ku, bi daxwaziya hukûmeta federal, alîkariya lezgîn tê dayîn tenê ji bo
lêçûnên xebitandinê û madî, ne ji bo livdariya jiyanê. Ji bo pê ewle bibin ku
kesên xwekuştî yên ku di Adar û Nîsanê de serlêdana bingehîn serlêdan
nekirine di encamê de zirarê nabînin, Rêveberiya eyaletê ji wan re
yarmetîyên neyekser ên Euro 2,000 dide. Mehan.
Ji bo arîkariya acîl hatin girtin NRW Di heman demê de hunermendên
serbixwe jî hene ku heya dawiya Nîsanê serlêdan dikin. Bi butçeyek zêde
27 mîlyon Euro, piştgiriya ji bo hunermendên serbixwe jî dê were xurt kirin:
Bernameya alîkariyê ya lezgîn a Wezareta Cultureand û Zanistiyê, ku di
nîvê Adarê de dest pê kir, dê 32 milyon euro zêde bibe. Wekî encamek,
herî kêm 13,000 xebatkarên çandî yên din dê ji bo Adar û Nîsanê ji bo
lêçûnên jiyanê 2,000 Euro bistînin.
Wezîrê Karûbarên Culturalandî, Isabel Pfeiffer-Punzen: "Bi biryara îro, em
wek welatek ji bo pirsgirêkên gelek hunermendên serbixwe yên ku bi
taybetî ji hêla sînorên Korona ve têne bandor têne dîtin, çareseriyek rast
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peyda kirin," wî got. Ji bo min pir xemgîn bû ku me gelek karkirên çandî hîn
jî di bernamê de bûn MKW Em ne tê de ne, bila em red bikin. Ji ber vê
yekê em bernameya xwe bi qasî 32 mîlyon Euro zêde dikin, û di heman
demê de, wek welatek, em li ser baweriya hemî serlêdanan ji bo lênêrîna
acîl dicivin. NRW Wan ew kiriye, em dikin tişta rast. Avrêl wekî beşek ji
alîkariya lezgînNRW. "
Wezîrê Karên Aborî, Profesor Dr. Andreas Andreas Pinwart. "Dewletên
federal lobî kirine ku hikumeta federal piştrast bikin ku kesane kesên
xwekuştî yên ku bi tundî ji krîzê bandor bûne jî dikarin ji bo debara xwe
arîkariya awarte bikar bînin. Mixabin, Hikûmeta Federal guh neda
daxwazên hikûmeta federal. Ez kêfxweş im ku em tê de ne NRW Em
alîkariya mirovên xweser dikin ku bi baweriyê bawer bin NRW Encamên
krîzê kêm bikin. Bi kirina vê yekê, em jî performansa wan a karsaziyê nas
dikin û vê tîmê pîşeyî pesend dikin. "
Nêrînek kurt li ser qanûnan:


Ji hemî kesên xwekuştî re tê xwestin ku di nav sê mehan de ji
serdema erêkirinê danezanê bidin. Di daxuyaniyekê de, wan digot
ku ew li alîkariyên acîl digerin ji bo veşartina tengaviyan. NRW Ew bi
tevahî hewce bûn. Di vê rewşê de, ew pêdivî ye ku her arîkariya
zêde ya ku hatine wergirtin paşve bixin. Di bin şertên peymana ku
niha hatine lihevkirin de, ew dikarin ji bo Euro 2,000 serî li lêçûnên
jiyanê bidin.



Pêşîn ew e ku serlêdan ji tezmînata bêkariyê werdigire II Wan di
Adarê an Nîsanê de serlêdan nekirine. Ev yarmaya neyekser a ji
hikûmetê re nayê dayîn heke wan berê pilanek awarte ji wezareta
çand û zanyariyê ji bo hunermendan wergirtiye.

Bernameya awarte ji bo hunermendên serbixwe:


Xwendekarên bijare yên ku berê serîlêdanek kirine lê ji ber tixûbê
5 milyon Euro zencîrek negirtine dê dê ji bo Adar û Nîsanê ji bo
lêçûnên jiyanê 2,000 Euro bistînin. Ku ew delîlên xwe îsbat dikin.
Activityalakiya hunerî (endamtiyê di bîmeya civakî ya
hunermendan an komeleya hunermendên din). Pêşîn ew e ku ew
sûd ji bernameyê nagirin MKW , Alîkariya lezgîn NRW 2020 An jî
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wan di Adar û Nîsanê de dabînkirina bingehîn a ewlehiya civakî
qebûl nekir.


Piştgiriya ji bo serlêdanên ku serlêdanên wan jixwe hatine
pejirandin dê bi 2,000 Euro re jî zêde bibe.

Bi bernameya arîkariya acîl a korona re, Rêveberiya eyaletê ji destpêka
damezrandina wî de di dawiya Adarê de nêzîkê 400,000 şirket davêtiye
da ku piştgirîya neqanûnî û darayî peyda bike. Bi tevahî, rêveberiya
eyaleta federal 4.07 mîlyar euro daye. 86 Ji sedî serlêderan xwedan
pisporên xweya karker û her weha pargîdaniyên ku herî zêde pênc
karmend in jî hene. 15,000 Daxwaz hate red kirin.
Têkiliyên temaşevanan:
Berdevkê Medyayê MWIDE: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
spokespersona medyayê ji bo MKW: Jochen Mohr, 0211 / 896– 4790,
presse@mkw.nrw.de
Ev nivîs jî ji bo civîna ragihandina çapameniyê ya li ser malpera Rêveberiya
eyaletê ye www.land.nrw Di internetê de peyda dibe
Daxuyaniya parastina agahdariya li ser medya civakî
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