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Informacja prasowa – 555/07/2020 

Kraj związkowy rozpoczyna program „Wsparcia 

pomostowego NRW Plus” i zabezpiecza byt osobom 

samozatrudnionym, wykonującym wolne zawody oraz 

małym przedsiębiorstwom 

Minister Pinkwart: Złożenie wniosku jest łatwe i bez zbędnej 
biurokracji pomoże przedsiębiorstwom przetrwać najbliższe 
miesiące 

Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii 
informuje: 

Władze państwa i kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii oferują 

wsparcie pomostowe dla małych i średnich przedsiębiorstw silnie dotkniętych 

przez pandemię. Do składania wniosków uprawnieni są przedsiębiorcy, 

których obroty w kwietniu i maju 2020 roku były o co najmniej 60% niższe, niż 

w roku ubiegłym. Otrzymają oni utracone dotacje za miesiące od czerwca do 

sierpnia, pozwalające na wyrównanie spadku obrotów i pokrycie stałych 

kosztów operacyjnych. Kraj związkowy uzupełnia pomoc państwową o 

dodatkowy program wynagrodzenia dla przedsiębiorców: zgodnie z 

programem „Wsparcia pomostowego NRW Plus” osoby samozatrudnione i 

wykonujące wolne zawody otrzymają jednorazową dopłatę w wysokości 1000 

euro miesięcznie przez maksymalnie trzy miesiące. Rząd krajowy przewiduje 

około 100 000 wnioskodawców i przeznacza na ten dodatkowy program 300 

milionów euro. 

Minister Gospodarki prof. dr Andreas Pinkwart: „To dobrze, że wsparcie 

pomostowe od państwa i kraju związkowego startuje teraz. Rząd krajowy 

chce zrobić dla dotkniętych przez kryzys osób samozatrudnionych, 

wykonujących wolne zawody i małych przedsiębiorstw w Nadrenii Północnej-

Westfalii więcej, niż przewidziano w programie państwowym. Dlatego 

wprowadzamy uzupełniający program dodatkowy ze środków kraju 

związkowego, by przedsiębiorstwa dobrze przetrwały nadchodzące miesiące. 

Złożenie wniosku jest proste, całkowicie cyfrowe i bez zbędnej biurokracji, 

dzięki czemu pomoc dotrze szybko”. 
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Wniosek o wsparcie pomostowe oraz program dodatkowy „Wsparcie 

pomostowe NRW Plus” składa upoważniony przez zleceniodawcę doradca 

podatkowy, biegły rewident lub biegły księgowy. Rząd federalny udostępnia w 

tym celu internetowy portal do składania wniosków. Doradcy mogą się tam 

zarejestrować i od 10 lipca 2020 roku składać wnioski. Informacje dotyczące 

programów dostępne są na stronie: www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe. 

 

W dobie kryzysu kraj związkowy i państwo oferują kompleksowy program 

pomocy w utrzymaniu płynności finansowej: 

Poręczenia do 2,5 miliona euro: Bürgschaftsbank NRW może poręczyć do 

90 procent kredytu bankowego. Dzięki ekspresowym poręczeniom 

przedsiębiorstwa mogą w ciągu 72 godzin otrzymać zgodę do 250 000 euro. 

Od czerwca dostępne jest także szybkie poręczenie 100, umożliwiające 

przedsiębiorstwom zatrudniającym do dziesięciu pracowników zabezpieczenie 

100 procent kredytów do 250 000 euro. Od początku roku bank 

Bürgschaftsbank pozytywnie zaopiniował około 400 wniosków o poręczenie i 

gwarancję, które zabezpieczą 5000 miejsc pracy. 

Poręczenia powyżej 2,5 miliona euro: Większe średnie przedsiębiorstwa 

mogą wnioskować o poręczenie kraju związkowego. Kredyty operacyjne w 

związku z koronawirusem mogą być poręczane do 90 procent. Od czasu 

rozpoczęcia pandemii, kraj związkowy udzielił ponad 28 poręczeń o łącznym 

wolumenie około 470 milionów euro. 

Wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin: Żaden inny 

instrument krajowego wsparcia nie jest tak ważny w dobie kryzysu: również po 

zakończeniu lockdownu dziesiątki tysięcy osób wciąż wykonuje pracę w 

niepełnym wymiarze godzin. Dzięki temu, kiedy sytuacja znów się poprawi – 

pierwsze oznaki są już widoczne – przedsiębiorstwa będą mogły sięgnąć po 

swych sprawdzonych pracowników. 

Pomoc dla osób prowadzących działalność gospodarczą od NRW.BANK, 

Start-up Akut: Kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa jest 

ogromnym wyzwaniem szczególnie dla młodych przedsiębiorstw. Pomoże im 

nowy program wsparcia NRW.Start-up akut: pożyczki zamienne w wysokości 

do 200 000 euro wzmacniają kapitał własny. 



Pomoc od KfW: Przedsiębiorstwa z Nadrenii Północnej-Westfalii otrzymały 

już ponad 17 000 kredytów KfW z programu pomocy w związku z 

koronawirusem. Zapewniają one zwolnienie z odpowiedzialności do 100 

procent, aby banki mogły szybko zapewnić przedsiębiorstwom płynność. 

W przypadku dodatkowych pytań od prasy należy zwracać się do ośrodka 
prasowego Ministerstwa Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii, telefon 
0211 61772-204 (Matthias Kietzmann). 

Niniejszy komunikat prasowy jest dostępny również w Internecie na 
stronie rządu krajowego www.land.nrw 

Informacja o ochronie danych osobowych w odniesieniu do mediów 
społecznościowych 
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