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Comunicado de imprensa - 371/05/2020

Governo regional aumenta investimentos no
programa de ajuda de emergência da
Renânia do Norte-Vestefália e no programa
de ajuda de emergência do Ministério da
Cultura e Ciência
Pinkwart, Ministro da Economia: Solução de proteção da
confiança legítima ajuda os trabalhadores independentes a mitigar
as consequências da crise
Pfeiffer-Poensgen, Ministra da Cultura: Apoio a artistas freelance é
aumentado para 32 milhões de euros
O Ministério da Economia, Inovação, Digitalização e Energia e
o Ministério da Cultura e Ciência informam:
Para que o programa de ajuda de emergência da Renânia do NorteVestefália de 2020 proporcione a todas as pequenas empresas o apoio
que esperam durante a crise do coronavírus, o governo regional
desenvolveu uma solução rápida e justa de proteção da confiança
legítima. Isto deve-se ao facto de o governo federal pretender que a
ajuda de emergência seja utilizada apenas para despesas operacionais
e financeiras contínuas e não para a subsistência. A fim de garantir que
os trabalhadores independentes que não se candidataram ao apoio ao
rendimento básico em março e abril não sofrem qualquer desvantagem
como resultado, o governo regional irá conceder um subsídio indireto no
valor total de 2000 euros para estes meses.
O regulamento sobre a ajuda de emergência da Renânia do NorteVestefália também se aplica aos artistas freelance que tenham
apresentado uma candidatura até ao final de abril. O apoio aos artistas
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freelance será também alargado com fundos adicionais no valor de 27
milhões de euros: O programa de ajuda de emergência lançado pelo
Ministério da Cultura e Ciência em meados de março será aumentado
para 32 milhões de euros. Desta forma, até mais 13 000 trabalhadores
culturais poderão receber um subsídio de subsistência no valor de 2000
euros durante os meses de março e abril.
Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministra da Cultura: "Com a decisão de
hoje, enquanto região, encontrámos uma solução justa para muitos
artistas
freelance, que foram particularmente afetados pelas restrições do
coronavírus. Para mim, foi uma preocupação especial não
abandonarmos o grande número de trabalhadores culturais que até
agora não puderam participar no nosso programa do Ministério da
Cultura e Ciência. Por este motivo, estamos a aumentar o nosso
programa para cerca de 32 milhões de euros e ao mesmo tempo,
enquanto região, estamos a oferecer proteção de confiança legítima, no
âmbito do programa de ajuda de emergência da Renânia do NorteVestefália, a todos os que se tenham candidatado ao programa para
sua subsistência até ao final de abril."
Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Ministro da Economia: "Os estados federais
pressionaram fortemente o governo federal para garantir que os
trabalhadores independentes, que foram duramente atingidos pela
crise, possam também usufruir de uma parte da ajuda de emergência
para garantir a sua subsistência. Infelizmente, o governo federal não
cumpriu com esta exigência interpartidária dos estados federais. Estou
satisfeito por estarmos a ajudar os trabalhadores independentes a
mitigar as consequências da crise com a solução de proteção da
confiança legítima da Renânia do Norte-Vestefália. É, ao mesmo tempo,
um reconhecimento do desempenho empresarial e uma forma de
valorização deste grupo profissional."
Visão geral dos regulamentos:


Todos os trabalhadores independentes são obrigados a
apresentar uma declaração no final do período de concessão de
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três meses. Nesta declaração, indicam se precisaram
completamente da ajuda de emergência da Renânia do NorteVestefália para cobrir os problemas de liquidez causados pelo
coronavírus. Caso contrário, devem reembolsar os auxílios
recebidos em excesso. Ao abrigo do novo regulamento, poderão
utilizar 2000 euros para cobrir despesas de subsistência se
apresentarem uma prova disto.


O pré-requisito é que os candidatos não se tenham candidatado
ao ALG II (subsídio de desemprego alemão), nem em março,
nem em abril. Este subsídio indireto da região também não será
concedido caso já tenham recebido apoio do programa de
emergência para artistas do Ministério da Cultura e Ciência.

Programa de ajuda de emergência para artistas freelance:


Os candidatos elegíveis que já tenham apresentado uma
candidatura mas que não tenham até agora sido selecionados
devido ao limite de financiamento de cinco milhões de euros
receberão, mediante comprovativo da sua atividade artística
(inscrição na Caixa Social dos Artistas ou noutra associação de
artistas), um subsídio de subsistência no montante de 2000
euros para os meses de março e abril. O pré-requisito é que
não tenham recebido em março e abril quaisquer apoios do
programa do Ministério da Cultura e Ciência, do programa de
ajuda de emergência da Renânia do Norte-Vestefália de 2020
ou apoios ao rendimento básico.

 O apoio aos candidatos cuja candidatura já tenha sido aprovada
será também aumentado para um montante fixo de 2000 euros.
Desde o seu lançamento no final de março e com o apoio de
emergência relacionado com o coronavírus, o governo da região já
conseguiu disponibilizar apoio financeiro e desburocratizado a quase
400 000 empresas. No total, o governo regional e federal
desembolsou 4,07 mil milhões de euros. 86 porcento dos candidatos
correspondem a trabalhadores independentes e empresas com um
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máximo de cinco colaboradores. Foram rejeitadas 15 000
candidaturas.
Contactos de imprensa:
Assessor de imprensa do Ministério da Economia, Inovação,
Digitalização e Energia: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de
Assessor de imprensa do Ministério da Cultura e Ciência:
Jochen Mohr, 0211 / 896– 4790, presse@mkw.nrw.de
Este comunicado de imprensa também está disponível online, no
endereço Web do governo regional, em www.land.nrw
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