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Basın bülteni – 555/07/2020 

Eyalet NRW Überbrückungshilfe Plus ile bağımsız çalışanlar, serbest 

meslek erbapları ve küçük işletmeler için fonlama sağlıyor 

Bakan Pinkwart: Şirketlerin önümüzdeki ayları atlatabilmeleri 
için uygulama sade, bürokratik hantallıktan uzak ve güvenli bir 
şekilde olacak 

Ekonomi, Yenilikçilik, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı şu 
bildiriyi yayınlamıştır: 

Pandemiden ağır şekilde etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketleri daha 

da desteklemek amacıyla, federal yönetim ile Kuzey Ren-Vestfalya 

eyaleti, Überbrückungshilfe (geçici yardım) için karar vermiştir. Nisan 

ve Mayıs 2020 kârları 2019 Nisan ve Mayıs aylarına göre en az yüzde 

60 düşük olan işletme sahipleri başvurabilecektir. Haziran ila Ağustos 

ayları arası cirodaki düşüşleri dengelemek ve Sabit işletme giderlerini 

karşılamak amacıyla kayıp kârlar kapsamında telafi alacaklar. Eyalet, iş 

kredisi için ayrıca bir programla ile federal yardımı tamamlıyor: NRW 

Überbrückungshilfe Plus ile bağımsız çalışanlar ve serbest meslek 

çalışanları, azami üç ay boyunca her ay 1000 Euro tutarında ve bir 

defaya mahsus ödeme alacaklar. Eyalet yönetimi ek programa 100.000 

katılımcı olmasını bekliyor ve 300 milyon Euro ayırmış bulunuyor. 

Bakan Andreas Pinkwart şu açıklamayı yaptı: “Federal ve eyalet 

Überbrückungshilfe programlarının başlatılması çok iyi oldu. Eyalet 

yönetimi, federal programın sağladıklarına kıyasla krizden çok daha 

fazla etkilenmiş durumda bulunan, Kuzey Ren Vestfalya’daki bağımsız 

çalışanlar, serbest meslek çalışanları ve küçük işletmeler için çok daha 

fazlasını yapmak istiyor Bu sebeple eyalet fonlarına dayalı olarak kendi 

ek programımızla desteği tamamlayarak şirketlerin önümüzdeki ayları 

atlatabilmelerini amaçlıyoruz. Uygulama basit, bürokratik hantallıktan 

uzak ve tamamen dijital olacak, böylece yardım anında ulaşacaktır.” 
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Plus başvuruları, başvuru sahiplerinin vergi danışmanları, denetmenleri 

veya yeminli muhasebe denetmenleri tarafından doldurulmaktadır. 

Federal yönetim bu amaçla ulusal çapta bir başvuru portalı 

sağlamaktadır. Danışmanlar 10 Temmuz 2020 tarihi itibariyle buradan 

kayıt yaparak başvuruları doldurmaya başlayabilir. Programlara dair 

daha fazla bilgi için bkz.: www.wirtschaft.nrw/ueberbrueckungshilfe.  

Federal ve eyalet yönetimleri, krizden ötürü bir yardım programı ağı 

meydana getirmiş bulunmaktadır: 

2.5 milyon Euro’ya varan garantiler: Bürgschaftsbank NRW banka 

kredilerinde yüzde doksana kadar güvence verebiliyor. Ekspres güvence 

sayesinde şirketler 72 saat içinde 250.000 Euro’ya kadar onay alabiliyor. 

Ayrıca Haziran ayından beri yürürlükte olan SchnellBürgschaft 100 

sayesinde, on çalışana kadar istihdam sağlayan şirketlere 250.000 

Euro’ya kadar olan kredilerde yüzde yüz varlık teminatı sağlanabiliyor. 

Yılın başlangıcından beri Bürgschaftsbank yaklaşık 400 teminat ve 

garanti talebi kabul etti ve bu süreçte 5000 iş korunmuş oldu. 

2.5 milyon Euro’dan başlayan garantiler: Daha büyük orta-ölçekli 

şirketler eyalet garantisi için başvurabilir. Koronavirüs kaynaklı işletme 

fonu kredileri için yüzde doksana kadar garanti sağlanabilmektedir. 

Pandemi başladığından beri eyalet, toplamda yaklaşık 470 milyon Euro 

değerinde 28’den fazla eyalet garantisi için onay düzenlemiş bulunuyor. 

Kısa süreli çalışma ödemeleri: Bu kriz sırasında diğer hiçbir eyalet 

destek enstrümanı bu kadar önemli olmamıştı: sokağa çıkma 

kısıtlamasından sonra dahi yüz binlerce işçi kısa süreli çalışmaya 

devam ediyor. Yani şirketler, durum iyileştiğinde ciddi bir iş gücünü geri 

çağırabilir ve işaretler de bu yönde gözüküyor. 

NRW.BANK, Start-up Akut Girişimcilik Desteği: Koronavirüs krizi 

özellikle genç şirketler için büyük bir zorluk teşkil ediyor. NRW.Start-up 

akut fon programı, öz sermayeyi güçlendirmek amacıyla 200,000 

Euro’ya varan tutarlarda konvertibl kredi sağlayarak yardım 

sağlamaktadır. 



KfW-Corona-Hilfe: Şirketler şu ana kadar NRW’den koronavirüs 

programı kapsamında 17,000 KfW’den fazla kredi edinmiş bulunuyor. 

Yüzde 100’e varan güvenceler sayesinde bankalar, şirketlere hızlıca 

likidite sağlayabiliyor. 

Sorunuz varsa Ekonomi, Yenilikçilik, Dijitalleşme ve Enerji Bakanlığı basın 
ofisine gönderebilirsiniz - telefon: 0211 61772-204 (Matthias Kietzmann). 

Bu basın metnine ayrıca eyalet yönetiminin web sitesi olan şu adresten 
de ulaşılabilir: www.land.nrw 

Sosyal medya gizlilik politikası 
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