Rząd kraju związkowego
Nadrenii PółnocnejWestfalii

Informacja prasowa – 371/05/2020

Rząd kraju związkowego rozszerza
inwestycje w pomoc doraźną NRW oraz
program pomocy doraźnej MKW
Minister gospodarki Pinkwart: Rozwiązanie zgodne zasadą
ochrony uzasadnionych oczekiwań pomoże osobom
samozatrudnionym w łagodzeniu skutków kryzysu
Minister kultury Pfeiffer-Poensgen: Wsparcie dla niezależnych
artystów zostało zwiększone do 32 milionów euro
Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii, a
także Ministerstwo Kultury i Nauki informują:
Rząd kraju związkowego opracował szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie,
zgodne z zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań, by program
pomocy doraźnej NRW 2020 przyniósł oczekiwane wsparcie wszystkim
małym przedsiębiorstwom dotkniętym przez kryzys koronawirusa.
Zgodnie z wolą rządu federalnego, środki z pomocy doraźnej mogą być
przeznaczane tylko na bieżące koszty rzeczowe i finansowe
przedsiębiorstwa, a nie na utrzymanie. Aby nie było to niekorzystne dla
osób samozatrudnionych, które w marcu i kwietniu nie złożyły wniosku o
zabezpieczenie podstawowe, rząd kraju związkowego przyznaje im za
te miesiące pośrednią dotację o łącznej wysokości 2000 euro.
Przyjęta regulacja w sprawie pomocy doraźnej NRW obejmuje także
niezależnych artystów, którzy złożyli wniosek do końca kwietnia.
Dodatkowe środki w wysokości 27 milionów euro pozwolą także na
rozszerzenie zakresu wsparcia dla niezależnych artystów: utworzony w
połowie marca program pomocy doraźnej Ministerstwa Kultury i Nauki
został zwiększony do 32 milionów euro. Dzięki temu nawet 13 000
kolejnych twórców kultury otrzyma dotację na utrzymanie w wysokości
2000 euro za marzec i kwiecień.
Minister kultury Isabel Pfeiffer-Poensgen: „Dzisiejsza decyzja to
sprawiedliwe rozwiązanie dla wielu niezależnych
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artystów, których szczególnie dotknęły ograniczenia wprowadzone w
związku z koronawirusem. Było to dla mnie osobiście bardzo ważne,
byśmy nie zostawili na lodzie wielu twórców kultury, którzy do tej pory
nie zostali objęci naszym programem MKW. Dlatego zwiększamy
program do około 32 milionów euro i jako kraj związkowy oferujemy
dodatkowo w ramach pomocy doraźnej NRW ochronę uzasadnionych
oczekiwań tym wnioskodawcom, którzy do końca kwietnia wnioskowali o
pomoc doraźną NRW na swoje utrzymanie”.
Minister Gospodarki prof. dr Andreas Pinkwart: „Kraje związkowe
stanowczo domagały się od rządu federalnego, by dotknięte kryzysem
osoby samozatrudnione mogły przeznaczać część środków uzyskanych
w ramach pomocy doraźnej także na zapewnienie swojego utrzymania.
Niestety rząd federalny nie przychylił się do tego ponadpartyjnego
postulatu krajów związkowych. Cieszę się, że dzięki rozwiązaniu w
zakresie ochrony uzasadnionych oczekiwań NRW możemy pomóc
osobom samozatrudnionym w łagodzeniu skutków kryzysu. Jest to
jednocześnie uznanie przedsiębiorczości, jak i wyraz szacunku dla tej
grupy zawodowej”.
Szczegóły regulacji:


Wszystkie osoby samozatrudnione są zobowiązane do złożenia
deklaracji na zakończenie trzymiesięcznego okresu przyznania
finansowania. Wyjaśniają w niej, czy pomoc doraźna NRW
została w całości wykorzystana do pokrycia niedoborów
płynności spowodowanych przez kryzys koronawirusa. W
przeciwnym razie konieczny jest zwrot nadwyżki wypłaconych
środków. Przyjęta regulacja zakłada, że mogą oni wykorzystać
przyznane 2000 euro na utrzymanie.



Warunkiem jest, że w marcu ani w kwietniu zleceniodawca nie
złożył wniosku o ALG II. Ta pośrednia dotacja kraju
związkowego nie będzie udzielana także, jeśli wnioskodawca
otrzymał już wsparcie z programu pomocy doraźnej
Ministerstwa Kultury i Nauki dla artystów.

Program pomocy doraźnej dla niezależnych artystów:
 Osoby uprawnione do złożenia wniosku, które złożyły już
wniosek, jednak dotąd nie otrzymały dotacji ze względu
ograniczenie środków do pięciu milionów euro, otrzymają
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dotację finansową na utrzymanie w wysokości 2000 euro za
miesiące marzec i kwiecień pod warunkiem wykazania
działalności artystycznej (członkostwo w Kasie Społecznej
Artystów lub innym związku artystów). Warunkiem jest, że w
marcu i kwietniu nie pobierali oni świadczeń z programu MKW,
pomocy doraźnej NRW 2020 lub zabezpieczenia podstawowego.
 Również wsparcie dla tych wnioskodawców, których wniosek
został już pozytywnie rozpatrzony, zostanie zwiększone do
ryczałtowej kwoty 2000 euro.
Dzięki pomocy doraźnej od końca marca rząd kraju związkowego
udzielił prawie 400 000 przedsiębiorcom finansowego wsparcia bez
zbędnej biurokracji. Kraj związkowy i państwo wypłaciły łącznie 4,07
miliarda euro. 86 procent wnioskodawców to osoby samozatrudnione i
przedsiębiorstwa zatrudniające do pięciu pracowników. Odrzucono
15 000 wniosków.
Kontakt dla prasy:
Rzecznik prasowy Ministerstwa Gospodarki, Innowacji,
Cyfryzacji i Energii: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Nauki: Jochen Mohr,
0211 / 896– 4790, presse@mkw.nrw.de
Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na
stronie rządu krajowego www.land.nrw
Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów
społecznościowych
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