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را آغاز  NRW Überbrückungshilfe Plus التیا

کارکنان مستقل، مشاغل آزاد و کسب و    مایل ی   نموده و از تأم

 کندیم دا یپ نانیخرد اطم یکارها

کت شود و امن انجام یم کیبوروکراتی  ساده، غ درخواست به شکیل : ارائهوارتنکیپ ر یوز  ها تا شر
 را پشت ش بگذارند.  ندهیبتوانند چند ماه آ

 را منتشر کرده است:  ر یز  هیانیب یو انرژ  یساز تالیجید ،یوزارت اقتصاد، نوآور 

کت شت  یب تیحما یبرا  یمار یب نیا جهان   وعیش لیخرد و متوسط که به دل یهااز شر

 وستفالن-نینوردرا التیرا متحمل شدند، دولت فدرال و ا قابل توجیه یهاخسارت

Überbrückungshilfe    ها در که سود آن  )کمک دوران گذار( را به اجرا در آوردند. مالکان

بوده است، از  2019و مه  لیآور  یهادرصد ماه 60از  ر تکم  2020و مه  لیآور  یهاماه

کتکمک برخوردار هستند.   نیست ادرخوا یالزم برا تیصالح ژوئن تا  یهاماه یبراها این شر

ان سودها یاوت، برا ثابت  یهانهیاز دست رفته و تراز کاهش درآمد و پوشش هز  یجتر

برنامه اضافه  کی رال،فد یهاعالوه بر کمک الت،یا نی. اکنند یم افتیخسارت در  ،ان  یعمل

،  NRW Überbrückungshilfe Plus : با کند وام به کسب و کارها اجرا یم یاعطا یبرا

حداکتر سه ماه،  یدر ماه، برا ن  وروی 1٫000پرداخت  کیکارکنان مستقل، و مشاغل آزاد 

برنامه  استفاده از این یبرا متقاض   100٫000انتظار دارد  الت  یخواهند کرد. دولت ا افتیدر 

 .را آماده کرده است ورو ی ونیلیم 300جهت مبلغ  ی   بدهند و به هم ستدرخواتکمییل 

 Überbrückungshilfe یهابرنامهاینکه »اظهار داشتند:  وارتنکیپ اسیآندر  ر یوز  جناب

نان ککار   برای خواهد یم الت  ی. دولت اخوب است ار یبسد، امری اکنون آغاز شدن الت  یفدرال و ا

بحران  نیبروز اوستفالن، که در اثر -نیخرد در نوردرا یمستقل، مشاغل آزاد و کسب و کارها

فراهم کند. به  شود،دولت فدرال ارائه یم یاز آنچه از سو  شیب ن  هاکمک  دند،ید بیآس

ارائه   گر یکمک د  کی التیبا استفاده از بودجه ا میدار  خود سیع یلیبا برنامه تکم لیدل ی   هم

کت میکن ساده،  را پشت ش بگذارند. ارائه درخواست به شکیل ندهیها بتوانند چند ماه آتا شر

 د کیبوروکراتت  غ
ً
 «ها به شعت به دست افراد برسد. تا کمک شود انجام یم تالیجیو کامال
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 NRW Überbrückungshilfe یلیو برنامه تکم Überbrückungshilfe یدرخواست برا

Plus گردد یم لیتکم متقاض  برای معتتر  یدار حساب ت   مم ا ی ت   مم ،ان  یتوسط مشاور مال .

 نیرا در نظر گرفته است. مشاور  درگاه درخواست میل کیمنظور  نیا یهم برا دولت محیل

کسب   یکنند. برا  میتنظ 2020 هیژوئ 10خود را تا  یهاستنام و درخواثبت نجا یا توانند یم

 د: یآدرس مراجعه کن نیها به ادرباره برنامه شت  یاطالعات ب

www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe 

  یگذار هیرا پا کمیک  یهاشبکه از برنامه کیبحران  نیبروز ا لیبه دل الت  یدولت فدرال و ا 

 :کردند

 90تا سقف   Bürgschaftsbank NRWو: ور ی ونیلیم 2.5تا سقف  یهانامهضمانت

کتد ت  گرا به عهده یم وام بانیک کیدرصد از  س، شر ظرف  توانند ها یم. با کمک ضمانت اکستر

 کنند. به عالوه،  افتیدر  هیدییتأ ورو،ی 250٫000تا سقف  مبالیع   یساعت برا 72مدت 

SchnellBürgschaft 100 کت ژوئن  هاز ما حداکتر ده   یدارا یهادر حال اجرا بوده و به شر

درصد  100 ن  دارا بان  یپشت ورو،ی 250٫000تا سقف  ن  هاوام یبرا دهد کارمند اجازه یم

ضمانتنامه و  400در حدود  Bürgschaftsbank کنند. از آغاز سال تا به حال  افتیدر 

 .کرده است  ی   را تضم غلش 5٫000 ند یفرا نیو در ا رفتهیدرخواست تعهد را پذ

کت به باال:  ورو ی ونیلیم 2.5 یهانامهضمانت  توانند متوسط یم با مقیاس تر و بزرگ یهاشر

 توانند کرونا یم  روسیو  ان  یبودجه عمل یهادرخواست بدهند. وام الت  یضمانت ا افتیدر  یبرا

ضمانت به  28از  شیب التیا ،یمار یب نیا وعیکند. از زمان ش  ی   را تأم ها نهیدرصد هز  90تا 

 .صادر کرده است ورو ی ونیلیم 470 تر یقر ارزش ت

اندازه مهم  نیبه ا یگر ید الت  یا تیابزار حما چیدر طول بحران، ه کار کوتاه مدت:   پول

 تیدوباره، صدها هزار کارگر به صورت کوتاه مدت مشغول فعال ن  پس از بازگشا : حت  ستین

کت عت  ی نی. اشوند یم از جذب دائم نکرده،  دا یبهبود پ تیکه وضع  تا زمان   توانند ها یمشر

 رخ خواهد داد.  ی   چن رسد و به نظر یماجتناب کنند  نانیکار قابل اطم  یو ت  ن
 
 اتفاق

است،  میچالش عظ کیکرونا   روسیو  : NRW.BANK ،Start-up Akutاز  نیکارآفر   کمک

کت یبه خصوص برا  یهابا ارائه وام NRW.Start-up akut مایل ی   نوپا. برنامه تأم یهاشر

 . کند ها کمک یمبه آن ه،یشما تیتقو  یبرا ورو ی 200٫000تا سقف  لیقابل تبد
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KfW-Corona-Hilfe : کت از برنامه  KfWوام  17٫000از  شیب نکهیتا به ا NRWاز  ن  هاشر

ان مایلوام نیکردند. ا  افتیکرونا در   روسیو  تا  شوند درصد ارائه یم 100تا سقف  ها با جتر

 یها بتوانند به شعت نقدبانک
 

کت ار یدر اخت نیک  ها قرار بدهند. شر

 از طر 
ً
مانیک  اسی)مات 0211 61772-204شماره تلفن  قیلطفا ( تمام سؤاالت خود به دفی  ی  

 . د ییارسال نما یو انرژ  یساز تالیجید ،یوزارت اقتصاد، نوآور  مطبوعات  

 www.land.nrw سایت دولت ایالت  به آدرس این می   مطبوعات  به صورت آنالین روی وب

س قرار دار   د. هم در دسی 
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