Правителство на федерална
провинция Северен РейнВестфалия

Прессъобщение – 555/07/2020

Държавата стартира „Северен Рейн-Вестфалия
временна финансова подкрепа плюс“ и осигурява
съществуването на самостоятелно заети лица, лица
на свободна практика и на малки предприятия
Министър Пинкварт: Прилагането й е просто, небюрократично и
сигурно, така че фирмите да могат да преминат през следващите
няколко месеца
Министерството на икономиката, иновациите, дигитализацията
съобщава:
За да продължат да оказват подкрепа на малки и средни предприятия,
които са силно засегнати от пандемията, федералното правителство и
федералната провинция Северен Рейн-Вестфалия стартират временна
финансова подкрепа. Могат да кандидатстват предприемачи, чиито
оборот има спад през април и май 2020 г. с най-малко 60 процента
спрямо предходната година. Те ще получат загубените субсидии за
месеците от юни до август, с които могат да компенсират липсващият
оборот и да покрият фиксираните оперативни разходи. Провинцията
допълва федералната помощ с допълнителна програма за
предприемачески заплати: Със „Северен Рейн-Вестфалия временна
финансова подкрепа плюс“ самостоятелно заетите лица и тези на
свободна практика получават еднократно плащане от 1000 евро на
месец за максимум три месеца. Правителството на федералната
провинция очаква 100 000 кандидата за допълнителната програма и
осигурява 300 милиона евро за това.
Министърът на икономиката проф. д-р Андреас Пинкварт: „Добре е, че
временна финансова помощ от страна на държавата и провинцията
вече започна. Правителството на федералната провинция иска да
направи повече за повлияните от кризата самонаети лица, лицата на
свободна практика и собствениците на малък бизнес в Северен РейнВестфалия, отколкото е предвидено в програмата на федералната
република. За целта допълваме помощта със собствена допълнителна
програма от средства на провинцията, така че фирмите да могат да
преминат успешно през следващите месеци. Подаването на заявление е
просто, небюрократично и изцяло електронно, така че помощта да
пристигне бързо.“

08.07.2020 г.
Страница 1 от 3
Пресцентър на
държавна канцелария
40213 Дюселдорф
Телефон
0211 837-1134
0211 837-1405
или 0211 837-1151
presse@stk.nrw.de
www.land.nrw

Подаването на заявление за временна финансова помощ и
допълнителната
програма
„Северен
Рейн-Вестфалия
временна
финансова подкрепа плюс“ се прави от данъчен консултант, одитор или
счетоводител, на когото това е възложено от заявителя. Федералното
правителство предоставя общ портал за заявяване. Консултантите могат
да се регистрират там и от 10 юли 2020 г. да подават заявления.
Информация
за
програмите
ще
намерите
на:
www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe.
В условията на криза федералната провинция и федералното
правителство изграждат широка мрежа за подкрепа на ликвидността:
Обезпечения в размер до 2,5 милиона евро: Банката поръчител на
Северен Рейн-Вестфалия може да гарантира до 90 процента от банков
кредит. С помощта на експресното поръчителство дружествата могат да
получат до 250 000 евро в рамките на 72 часа. От юни има бързo
поръчителство 100, което предоставя на дружествата с до десет
служители 100-процентно обезпечение за заеми до 250 000 евро. От
началото на годината банката поръчител одобри около 400 заявления за
поръчения и гаранции, което ще осигури 5 000 работни места.
Обезпечения до 2,5 милиона евро: По-големите средни предприятия
могат да кандидатстват за държавна гаранция. Заемите на оборотен
капитал, свързани с коронавируса, могат да бъдат гарантирани до 90
процента. От избухването на пандемията от коронавирус провинцията е
обещала 28 гаранции на обща стойност около 470 милиона евро.
Помощ за намалено работно време: Никой друг държавен инструмент
за подкрепа не е толкова важен в кризата: Дори след приключването на
ограничителните мерки, стотици хиляди все още работят с намалено
работно време. По този начин, когато ситуацията отново се подобри –
първите признаци вече са видими –, дружествата могат да върнат
доказаните работници.
Помощи за стартиращи предприятия на NRW.BANK, „Start-up Akut“:
Кризата предизвикана от корона вируса е огромно предизвикателство,
особено за младите компании. Новата програма за финансиране
NRW.Start-up akut, ще им помогне: Конвертируемите заеми до 200 000
евро укрепват собствения капитал.
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KfW Корона помощ: Към днешна дата компаниите от Северен РейнВестфалия са получили повече от 17 000 KfW заема от Корона
програмата. Те са освободени от отговорност до 100 процента, така че
банките да осигурят бързо ликвидност на компаниите.

Ако имате допълнителни въпроси, се свържете с пресслужбата на Министерството на
икономиката, иновациите, дигитализацията и енергетиката 0211 61772-204 (Матиас
Кийцман).
Това прессъобщение е достъпно и в интернет на адреса на правителството на
федералната провинция www.land.nrw
Указания за защита на данните по отношение на социалните медии
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