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ایالت  NRW Überbrückungshilfe Plusرا آغاز
نموده و از تأمی مایل کارکنان مستقل ،مشاغل آزاد و کسب و
کارهای خرد اطمینان پیدا یمکند
وزیر پینکوارت :ارائه درخواست به شکیل ساده ،غیبوروکراتیک و امن انجام یمشود تا رشکتها
بتوانند چند ماه آینده را پشت ش بگذارند.
ر
منتش کرده است:
وزارت اقتصاد ،نوآوری ،دیجیتالسازی و انرژی بیانیه زیر را
برای حمایت بیشت از رشکتهای خرد و متوسط که به دلیل شیوع جهان این بیماری
خسارتهای قابل توجیه را متحمل شدند ،دولت فدرال و ایالت نوردراین-وستفالن
( Überbrückungshilfeکمک دوران گذار) را به اجرا در آوردند .مالکان که سود آنها در
ماههای آوریل و مه  2020کمتر از  60درصد ماههای آوریل و مه  2019بوده است ،از
صالحیت الزم برای درخواست این کمک برخوردار هستند .این رشکتها برای ماههای ژوئن تا
جتان سودهای از دست رفته و تراز کاهش درآمد و پوشش هزینههای ثابت
اوت ،برای ر
عملیان ،خسارت دریافت یمکنند .این ایالت ،عالوه بر کمکهای فدرال ،یک برنامه اضافه
برای اعطای وام به کسب و کارها اجرا یمکند :با ،NRW Überbrückungshilfe Plus
ر
حداکت سه ماه،
کارکنان مستقل ،و مشاغل آزاد یک پرداخت  1٫000یورون در ماه ،برای
دریافت خواهند کرد .دولت ایالت انتظار دارد  100٫000متقاض برای استفاده از این برنامه
تکمییل درخواست بدهند و به همی جهت مبلغ  300میلیون یورو را آماده کرده است.
جناب وزیر آندریاس پینکوارت اظهار داشتند« :اینکه برنامههای Überbrückungshilfe
فدرال و ایالت اکنون آغاز شدند ،امری بسیار خوب است .دولت ایالت یمخواهد برای کارکنان
مستقل ،مشاغل آزاد و کسب و کارهای خرد در نوردراین-وستفالن ،که در اثر بروز این بحران
آسیب دیدند ،کمکهان بیش از آنچه از سوی دولت فدرال ارائه یمشود ،فراهم کند .به
همی دلیل با برنامه تکمییل خود سیع داریم با استفاده از بودجه ایالت یک کمک دیگر ارائه
کنیم تا رشکتها بتوانند چند ماه آینده را پشت ش بگذارند .ارائه درخواست به شکیل ساده،
ً
غتبوروکراتیک و کامال دیجیتال انجام یمشود تا کمکها به شعت به دست افراد برسد».
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درخواست برای  Überbrückungshilfeو برنامه تکمییل NRW Überbrückungshilfe
معتت برای متقاض تکمیل یمگردد.
 Plusتوسط مشاور مالیان ،ممت یا ممت حسابداری ر
دولت محیل هم برای این منظور یک درگاه درخواست میل را در نظر گرفته است .مشاورین
یمتوانند اینجا ثبتنام و درخواستهای خود را تا  10ژوئیه  2020تنظیم کنند .برای کسب
اطالعات بیشت درباره برنامهها به این آدرس مراجعه کنید:
www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe
دولت فدرال و ایالت به دلیل بروز این بحران یک شبکه از برنامههای کمیک را پایهگذاری
کردند:
ضمانتنامههای تا سقف  2.5میلیون یورو Bürgschaftsbank NRW :تا سقف 90
اکستس ،رشکتها یمتوانند ظرف
درصد از یک وام بانیک را به عهده یمگتد .با کمک ضمانت
ر
مدت  72ساعت برای مبالیع تا سقف  250٫000یورو ،تأییدیه دریافت کنند .به عالوه،
ر
حداکت ده
 SchnellBürgschaft 100از ماه ژوئن در حال اجرا بوده و به رشکتهای دارای
کارمند اجازه یمدهد برای وامهان تا سقف  250٫000یورو ،پشتیبان داران  100درصد
دریافت کنند .از آغاز سال تا به حال  Bürgschaftsbankدر حدود  400ضمانتنامه و
درخواست تعهد را پذیرفته و در این فرایند  5٫000شغل را تضمی کرده است.
ضمانتنامههای  2.5میلیون یورو به باال :رشکتهای بزرگتر و با مقیاس متوسط یمتوانند
برای دریافت ضمانت ایالت درخواست بدهند .وامهای بودجه عملیان ویروس کرونا یمتوانند
تا  90درصد هزینهها را تأمی کند .از زمان شیوع این بیماری ،ایالت بیش از  28ضمانت به
ارزش تقری رت  470میلیون یورو صادر کرده است.
پول کار کوتاه مدت :در طول بحران ،هیچ ابزار حمایت ایالت دیگری به این اندازه مهم
نیست :حت پس از بازگشان دوباره ،صدها هزار کارگر به صورت کوتاه مدت مشغول فعالیت
یمشوند .این یعت رشکتها یمتوانند تا زمان که وضعیت بهبود پیدا نکرده ،از جذب دائم
نتوی کار قابل اطمینان اجتناب کنند و به نظر یمرسد چنی اتفاق رخ خواهد داد.
کمک کارآفرین از  :Start-up Akut ،NRW.BANKویروس کرونا یک چالش عظیم است،
به خصوص برای رشکتهای نوپا .برنامه تأمی مایل  NRW.Start-up akutبا ارائه وامهای
قابل تبدیل تا سقف  200٫000یورو برای تقویت شمایه ،به آنها کمک یمکند.
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 :KfW-Corona-Hilfeرشکتهان از  NRWتا به اینکه بیش از  17٫000وام  KfWاز برنامه
جتان مایل تا سقف  100درصد ارائه یمشوند تا
ویروس کرونا دریافت کردند .این وامها با ر
ر
بانکها بتوانند به شعت نقدینیک در اختیار شکتها قرار بدهند.

ً
لطفا از طریق شماره تلفن ( 0211 61772-204ماتیاس کییمان) تمام سؤاالت خود به دفی
مطبوعات وزارت اقتصاد ،نوآوری ،دیجیتالسازی و انرژی ارسال نمایید.
این می مطبوعات به صورت آنالین روی وبسایت دولت ایالت به آدرس
هم در دسیس قرار دارد.
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