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O Ministro Pinkwart: Estado Federado e Federação apoiaram
331.000 pequenas empresas, profissões livres e independentes
com 3.500 milhões de Euros - tempo médio de processamento: oito
dias
O Ministério para Economia, Inovação, Digitalização e Energia
informa:
Centenas de milhares de pequenas empresas, profissões liberais e
independentes obtiveram em Nordrhein-Westfalen mais de 3.500
milhões de Euros de apoio, para fazerem bem face à crise. Este
balanço foi feito pelo Ministro da Economia e Digitalização, Prof. Dr.
Andreas Pinkwart, um mês após o início da Ajuda Imediata NRW.
Apenas nos últimos dias foram reembolsados 39.000 requerimentos em
duas tranches com um volume de mais de 400 milhões de Euros. Mais
de 80 porcento de requerentes, que entregaram um requerimento com
Número fiscal inequívoco, obtiveram dinheiro.
O Ministro Pinkwart: - A Ajuda Imediata NRW é o maior programa
económico até agora em Nordrhein-Westfalen. Tão rapidamente como
a crise Corona apareceu, tão rapidamente tivemos de agir. Na Ajuda
Imediata NRW entraram 417.000 requerimentos no mês passado. Esta
dimensão só pode ser superada com parceiros fortes: Por isso
desenvolvemos dentro de poucos dias com os Governos Distritais, a
IT.NRW, o Departamento das Finanças e as Câmaras um processo
digital do princípio até ao fim, para que o dinheiro chegasse com
rapidez e segurança. Hoje podemos fazer um balanço positivo: 80
porcento das requerentes tinham após oito dias em média o dinheiro na
conta. Queremos manter esta celeridade.
Ao mesmo tempo o Estado Federado (Land) trabalha numa solução
para os independentes, que devem para o seu sustento obter segundo
as diretivas da Federação (do Bund) a cobertura básica e não a Ajuda
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Imediata. Segundo a vontade da maioria dos Estados Federados os
afetados deverão poder escolher eles próprios, se querem requerer a
Cobertura básica ou a Ajuda Imediata.
O Ministro: - A nossa proposta encontrou na conferência dos ministros
da economia uma grande maioria suprapartidária. O Ministro das
Finanças Lutz Lienenkämper quer propor na conferência de ministros
das finanças que os independentes obtenham uma solução não
burocrática e rápida.
Ajuda Imediata obterão em breve as fundadoras e os fundadores de
empresas, que só começaram a oferecer as suas mercadorias e os
seus serviços após o 31.12.2019. Eles podem com ajuda do contabilista
entregar um requerimento, se já alcançaram volumes de vendas a
11.03.2020, se se tinham comprometido com uma encomenda ou
obrigação de pagamento empresarial recorrente a longo prazo ou
duradouro. Os trabalhos no formulário e as concertações necessárias
de todos os participantes já se encontram em elaboração.

Se tiver perguntas dirija-se ao Departamento de Imprensa do Ministério para
Economia, Inovação, Digitalização e Energia (Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie), telefone 0211 61772-204 (Matthias
Kietzmann).
Este texto para a imprensa também se encontra à disposição na Internet no
endereço do Governo Federado www.land.nrw
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