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Kuzey Ren-Vestfalya  

Eyalet Hükümeti 

  

Basın Bülteni - 371/05/2020 

Eyalet hükümeti NRW acil yardım ve MKW acil 
yardım programına ilişkin yatırımlarını 
genişletiyor 

Ekonomi Bakanı Pinkwart: Güven koruma çözümü, serbest meslek 
erbabının krizin sonuçlarını hafifletmesine yardımcı oluyor 

Kültür Bakanı Pfeiffer-Poensgen: Serbest sanatçılara destek 32 
milyon avroya çıkarıldı 

Ekonomi, İnovasyon, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı ile Kültür ve 
Bilim Bakanlığı şunu bildirmektedir: 

"2020-NRW acil yardım" tüm küçük işletmelere korona krizinde 

beklenildiği şekilde bir destek sağlayabilmesi için Eyalet hükümeti hızlı 

ve adil bir güven koruma çözümü geliştirmiştir. Çünkü, federal 

hükümetin iradesine göre, acil yardım yaşam giderleri için değil sadece 

devam eden operasyonel malzeme ve finansal giderler için kullanılabilir.  

Mart ve Nisan aylarında temel güvenceye yönelik başvuruda 

bulunmayan serbest meslek sahibi kişilerin herhangi bir dezavantaj 

yaşamamasını sağlayabilmek amacıyla eyalet hükümeti bu aylar için 

toplam 2.000 avro dolaylı hibe vermektedir. 

Kuzey Ren Vestfalya-acil yardıma ilişkin düzenleme, Nisan ayı sonuna 

kadar başvuruda bulunan serbest sanatçılara da uygulanacaktır. 27 

milyon avroluk ek fonlarla serbest sanatçılara destek de artırılacak: 

Kültür ve Bilim Bakanlığı tarafından Mart ayı ortasında başlatılan acil 

yardım programı 32 milyon avroya çıkarılacak. 13.000'e kadar diğer 

kültür işçisi, geçimlerini sağlayabilmek amacıyla Mart ve Nisan ayları için 

2.000 avroluk bir destek alacaklardır. 
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Kültür Bakanı Isabel Pfeiffer-Poensgen: “Bugünkü kararla, bir ülke 

olarak Korona kısıtlamalarından özellikle etkilenen pek çok serbest 

sanatçı için adil bir çözüm bulduk. MKW programımıza katılmamış çok 

sayıda yaratıcı sanatçıyı yarı yolda bırakmamak, kişisel olarak benim 

için oldukça önemliydi. " 

Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Andreas Pinkwart: “Federal eyaletler, federal 

hükümete krizden çok etkilenen serbest meslek sahiplerinin geçimlerini 

sağlamak için acil yardımın bazı bölümlerini de kullanabilmelerini 

sağlamak için baskı yaptılar. Maalesef Federal hükümet, federal 

eyaletlerden gelen bu partilerüstü talebi kabul etmemiştir. NRW güven 

koruma çözümü ile, kendi hesabına çalışan serbest çalışanların krizin 

sonuçlarını hafifletmelerine yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum. 

Bu aynı zamanda girişimci performansının ve bu profesyonel grubun 

takdir edildiğinin onaylanmasıdır." 

Bir bakışta düzenlemeler: 

 Serbest çalışan tüm kişiler, üç aylık onay süresinin sonunda bir 

beyan sunmakla yükümlüdür. Bu beyanda, korona ile ilgili likidite 

darboğazını kapatmak için NRW acil yardımına tamamen ihtiyaç 

duyup duymadıklarını belirtirler. Aksi takdirde, aldıkları fazladan 

yardımı geri ödemek zorunda kalacaklar. Şu anda yürürlükte olan 

düzenleme, durumunu belgelendirebilmeniz halinde 2.000 Euro 

yardım alabileceğinizi öngörmektedir. 

 Ön koşul, başvuranların Mart veya Nisan aylarında ALG II için 

başvuru yapmamış olmalarıdır. Eyaletin bu dolaylı hibesi, 

Sanatçılar için Kültür ve Bilim Bakanlığı'nın yakın programından 

daha önce destek almış olanlara verilmeyecektir. 

Serbest sanatçılar için acil yardım programı: 
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 Beş milyon avroluk fonlama sınırı nedeniyle halihazırda 

başvuruda bulunmuş ancak henüz başvurusu olumlu 

sonuçlanmamış başvuru sahiplerine, sanatsal faaliyetlerini 

(sanatçıların sosyal fonuna veya diğer sanatçıların derneğine 

üyelik) kanıtlamak kaydıyla, geçimlerini sağlayabilmeleri amacıyla 

Mart ve Nisan ayları için 2.000 Euro'luk destek alacaklardır.  Ön 

koşul, Mart ve Nisan aylarında MKW programından, NRW acil 

yardım 2020'den veya temel güvenceden herhangi bir yardım 

almamalarıdır.  

 Başvurusu zaten onaylanmış olan başvuru sahiplerine verilen 

destek 2.000 Euro sabit bir orana yükseltilmiştir. 

Korona acil yardımıyla, eyalet hükümeti Mart ayının başından bu yana 

400.000'e yakın şirkete bürokrasi yaratmadan finansal destek 

sağlamıştır. Eyalet ve federal hükümet toplam 4.07 milyar avro ödeme 

yapmıştır. Başvuranların yüzde 86'sı kendi hesabına çalışan serbest 

meslek erbabından ve birden beşe kadar personeli bulunan 

işletmelerden gelmiştir. 15.000 başvuru reddedilmiştir. 

 
 
Basın irtibatları: 
Basın sözcüsü MWIDE: Matthias.Kietzmann@mwide.nrw.de Basın 
sözcüsü MKW: Jochen Mohr, 0211/896- 4790, presse@mkw.nrw.de 

 

Bu basın bülteni internette eyalet hükümetinin www.land.nrw 

adresindeki web sitesinde de bulunabilir. 
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