
برنامه  های حمایتی ناشی از کرونا
برنامه  های فعلی برای گروه  های هدف مختلف

Überbrückungshilfe III )کمک برای عبور از شرایط اضطراری خاص 3  )تکمیلی( شامل Neustarthilfe )کمک برای شروع دوباره )تکمیلی( ویژه افراد خوداشتغال تنها / شرکت  های سهامی(
 کمک مالی هزینه ثابت تا حداکثر 10  میلیون یورو در ماه در صورت کاهش فروش حداقل 30  درصد در مقایسه با همان ماه در سال گذشته 

)یا مبلغ کلی هزینه شرکت تا حداکثر 7.500  / 30.000  یورو(

 )HCH( Hamburger Corona Härtefallhilfe )کمک شرایط سخت کرونایی هامبورگ(
 مبلغ حمایتی یک باره برای متقاضیانی که باید بدهی  های مالی فوق العاده و ناشی از همه  گیری را 

که موجودیت اقتصادی آن  ها را به صورت قابل پیش بینی تهدید می  کنند، تقبل نمایند.

Hamburg Digital )هامبورگ دیجیتال(
 کمک  های مالی برای خدمات مشاوره و سرمایه  گذاری  ها جهت بهبود توانایی رقابت 

به میزان تا حداکثر 50  درصد.

)CRF( Corona Recovery Fonds )صندوق جبران خسارت کرونا(
مشارکت  های غیرفعال بسته به گروه هدف تا حداکثر 1.8  میلیون یورو.

 )HKL( Hamburg-Kredit Liquidität )منابع مالی نقدی وام هامبورگ(
وام برای لوازم شرکت و سرمایه  گذاری  های به مبلغ 20.000  تا 800.000  یورو برای شرکت  های کوچک و متوسط

Hamburg-Kredit Mikro )HKM(
 وام برای کارآفرینی  ها، موارد تصاحب شرکت و اقدامات 

رشد و ترقی به میزان حداکثر 40.000 یورو برای شرکت  های کوچک

 IFB وام حمایتی فرهنگ/ورزش 
جزء حمایتی کرونا

 وام  های نجات تا 300.000 یورو 
برای لوازم شرکت

 Hamburger 
 Stabilisierungs-Fonds )HSF(  
)صندوق ایجاد ثبات هامبورگ(
مشارکت  های غیرفعال، در صورت 

وجود با وثیقه  های باالی 800.000  یورو

افراد خوداشتغال

 افراد خوداشتغال تنها 
 و افراد شاغل در زمینه 

هنرهای نمایشی 

شرکت  های نوپای خروج محور و 
غیر خروج محور

شرکت  های کوچک )و همچنین 
 شرکت  های متوسط با 

حداکثر 75  میلیون یورو فروش 
در سال(

شرکت  های متوسط با 50  تا 249  
پرسنل

اشخاص حقوقی که مسئوالن یا 
مالکان یک شرکت فرهنگی هستند

 باشگاه  های ورزشی، 
سازمان دهندگان بخش  های ورزشی 

یا نظایر آن

عرصه حمایت ورزشعرصه حمایت فرهنگشرکت  های متوسطشرکت  های کوچکشرکت  های نوپا

کت  ها و افراد خوداشتغال لطمه دیده از کرونا حمایت می  کند IFB Hamburg از �ش

IFB Hamburg به منایندگی از سنای هامبورگ از افراد خوداشتغال تنها، رشکت  ها، انجمن  ها، مراکز ورزشی و فرهنگی و همچنین موسسات شهر با طیف گسرتده ای 

از برنامه  های کمک در مقابله با تاثیرات اقتصادی بحران کرونا پشتیبانی می  کند. به منظور پشتیبانی تا حد امکان متناسب با نیازها، ما در این ارتباط از گزینه  های 

 حامیتی مختلف فراوان – از جمله برنامه  های کمک مالی، مشارکت و اعطای وام بهره می  گیریم. در نتیجه ما نقدینگی برای غلبه بر بحران را به حد کافی تامین 

می  کنیم. 

در مجموع امکان پرداخت مبالغ حامیتی به میزان بیش از دو میلیارد یورو فراهم شد. برنامه  های حامیتی ما نیز هامنند نیازهای فردی متنوع هستند. ما به منظور 

تسهیل منودن جستجو برای حامیت مناسب، برنامه  های حامیتی را در منای کلی زیر گردآوری کرده  ایم. در اینجا اشارات اولیه در مورد این که کدام برنامه  ها در کدام 

رشایط در دسرتس هستند، کمک  ها چگونه به نظر می  رسند و همچنین در مورد این که چه رشایطی باید برای هر یک از برنامه  ها محقق شوند، می  یابید.

کمک مالی مشارکت وام

در یک نگاه
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 Überbrückungshilfe III )Plus(  
)کمک برای عبور از شرایط اضطراری خاص 3  )تکمیلی((

)شامل Plus( Neustarthilfe( )کمک برای شروع دوباره )تکمیلی((

 Hamburger Corona Härtefallhilfe )HCH(  
)کمک شرایط سخت کرونایی هامبورگ(

 Hamburg Digital 
)هامبورگ دیجیتال(

در مورد برنامه-
حمایتی

 کمک مالی هزینه ثابت بسته به موارد کاهش فروش در ماه مرجع 2019 
یا کمک مالی یک باره برای افراد خوداشتغال تنها.

 مبلغ حمایتی یک باره برای متقاضیانی که باید بدهی  های مالی 
 فوق العاده و ناشی از همه  گیری را تقبل نمایند و در مورد آن  ها 

کمک  های فعلی کرونا نتوانست اثرگذار باشد.

حمایت کمک مالی در تبدیل به سیستم  های دیجیتالی و مدل  های کسب و 
کار جدید که موجب بهبود توانایی رقابت می  شوند.

از چه کسانی 
حمایت می  کنیم؟

واجدین شرایط حمایت شرکت  ها، افراد خوداشتغال و همچنین افراد دارای 
شغل آزاد هستند که در یک ماه کاهش شدید درآمد به میزان حداقل 30  

درصد را در مقایسه با ماه مرجع 2019  متحمل شده  اند. کمک برای شروع دوباره 
به صورت کمک مالی مرحله به مرحله به طور خاص ویژه افراد خوداشتغال 

تنها.

واجدین شرایط حمایت شرکت  های انفرادی و گروه  های شرکت  ها و 
همچنین افراد خوداشتغال تنها و افراد مرتبط با مشاغل آزاد همه 

بخش  ها هستند که شرایط سخت خاص ناشی از همه  گیری را متحمل 
می  شوند.

واجدین شرایط حمایت شرکت  های کوچک و متوسط )KMU( اقتصاد تجاری 
و صنعتگری و همچنین شاغالن دارای شغل آزاد هستند.

از چه چیزی 
حمایت می  کنیم؟

هزینه  های ثابت مستمر شرکت طبق شرایط حمایتی دولت فدرال، در کمک 
برای عبور از شرایط اضطراری خاص مشمول حمایت هستند. کمک برای شروع 

دوباره، بازپرداخت کلی و به صورت یکجای هزینه  های شرکت است.

مبلغ حمایتی یک باره بر اساس کاهش شدید فروش در دوره زمانی 
حمایت مبنا.

 جزء I: مخارج مربوط به ارائه دهندگان خدمات مشاوره 
حمایت مالی می  شوند

جزء II: سرمایه گذاری  ها برای اجرای راهبردهای طراحی شده و طرح  ها 
حمایت مالی می  شوند.

چگونه 
حمایت می  کنیم؟

حداکثر کمک مالی به مبلغ 10  میلیون یورو در ماه است. )کمک برای شروع 
دوباره به صورت کلی و یکجا تا حداکثر 7.500   / 30.000  یورو(

تعیین میزان متناسب با کمک برای عبور از شرایط اضطراری خاص 3  
)تکمیلی( صورت می  گیرد. عالوه بر آن کمک شرایط سخت در صورت 

کاهش شدید فروش بین 15 و 30 درصد در ماه ارائه حمایت در مقایسه 
با دوره زمانی مشابه 30  درصد هزینه  های ثابت مشمول حمایت، 
حداکثر به مبلغ 100.000 یورو )11.250  یورو در مورد متقاضیان 

مستقیم( را بازپرداخت می  کند.

جزء I: مخارج مربوط به خدمات مشاوره با 50  درصد تا حداکثر 5.000  
یورو حمایت مالی می  شوند. جزء II: مخارج مربوط به طرح  های سرمایه 

گذاری با 30  درصد تا حداکثر 17.000  یورو حمایت مالی می  شوند.

 Hamburg-Kredit Liquidität )HKL(  
)منابع مالی نقدی وام هامبورگ(

)Hamburg-Kredit Mikro )HKMIFB وام  های حمایتی ورزش/فرهنگ

در مورد برنامه-
حمایتی

وام برای شرکت  های کوچک و متوسط  )KMU(  و همچنین سازمان  های 
غیرانتفاعی که در اثر بحران کرونا دچار مشکالت نقدینگی شده  اند.

وام با همکاری سایر شرکا در قالب مشاوره جهت تامین سریع نقدینگی با 
نرخ بهره  های حمایتی جذاب.

وام  های نجات، که مستقیما توسط IFB Hamburg اعطا می  شود و انتظار 
می  رود جهت عبور از مشکل نقدینگی به دلیل بحران کرونا کاربرد داشته 

باشند.

از چه کسانی 
حمایت می  کنیم؟

واجدین شرایط حمایت شرکت  های کوچک و متوسط، افراد خوداشتغال، 
افراد دارای شغل آزاد، کارآفرینان دارای حداکثر 10  پرسنل و همچنین 

سازمان  ها و انجمن  های عام المنفعه یا غیرانتفاعی )در صورت معافیت از 
پرداخت مالیات شرکت  ها( هستند.

واجدین شرایط حمایت شرکت  های کوچک، افراد خوداشتغال و افراد 
مرتبط با مشاغل آزاد هستند که دارای کمتر از 50  پرسنل و فروش ساالنه 
یا مجموع تراز مالی حداکثر 10  میلیون یورو بوده و متعلق به هامبورگ 

هستند

 واجدین شرایط حمایت، باشگاه  ها و انجمن  های ورزشی غیرانتفاعی، 
 بخش  های بازیکنان دارای مجوز که به عنوان شرکت اقتصادی 
 دسته بندی شده  اند، سازمان دهندگان رویدادهای ورزشی و 

شرکت  های کوچک و متوسط  )KMU(  فعال در زمینه ورزشی هستند.

از چه چیزی 
حمایت می  کنیم؟

از طریق یک وام کم بهره حمایت مالی صورت می  گیرد که انتظار می  رود 
محدودیت  های نقدینگی ناشی از کرونا را رفع نماید. این وام را  می  توان از 
جمله جهت تامین هزینه  های لوازم شرکت و سرمایه  گذاری  ها به کار گرفت.

کارآفرینی و موارد تثبیت کسب و کار، تصاحب شرکت  ها، توسعه و 
گسترش، تامین هزینه رشد، سرمایه گذاری  های لوازم شرکت و همچنین 

تامین مالی اولیه سفارشات موجود مشخص حمایت مالی می  شوند.

لوازم شرکت، در صورتی که نیاز به آن  ها ناشی از بحران کرونا باشد، 
حمایت مالی می  شوند.

چگونه 
حمایت می  کنیم؟

میزان وام با توجه به حمایت شوندگان بین حداقل 20.000  یورو و حداکثر 
 250.000  یورو )شرکت  های تجاری( یا حداکثر 800.000  یورو 
 )سازمان  های غیرانتفاعی )NPO(( متغیر است. این وام دارای 

 دوره بازپرداخت ده ساله با تعیین بهره اسمی پنج ساله 
حدود 1  درصد در سال است.

ممکن است تا حداکثر 100  درصد هزینه  های سرمایه گذاری و لوازم 
شرکت مشمول حمایت تامین مالی شوند. میزان حمایت بین 5.000  تا 

40.000  یورو است. در این ارتباط بهره وام 2.95  درصد در سال است.

 وام  هایی به مبلغ 
حداکثر 300.000 یورو اعطا می  شوند. 

برنامه  های وام

برنامه  های کمک مالی

 )HSF( Hamburger Stabilisierungs-Fonds )صندوق ایجاد ثبات هامبورگ()CRF( Corona Recovery Fonds )صندوق جبران خسارت کرونا(

در مورد برنامه-
حمایتی

موارد تامین مالی سرمایه سهامداران شرکت برای شرکت  های نوپای نوآور و اعضای شرکت  های کوچک و 
متوسط و افراد خوداشتغال خرده  پای رشد محور که در نتیجه بحران کرونا دچار مشکالتی شده  اند.

 اقدامات ایجاد ثبات در قالب مشارکت  های غیرفعال 
 و تضمین  ها یا ضمانت  ها جهت تقویت پایه سرمایه در مورد 

شرکت  های جزء شرکت  های کوچک و متوسط و افراد خوداشتغال آسیب دیده از کرونا.

از چه کسانی 
حمایت می  کنیم؟

واجدین شرایط حمایت شرکت  های نوپای نوآور و اعضای شرکت  های کوچک و متوسط و افراد خوداشتغال 
خرده  پای رشد محور هستند. شرکت  های نوپای نوآور از نظر فناوری، شرکت  های نوآور جوان با نوآوری  های 

الگوی تولید، خدمات، فرآیند و کسب و کار غیر مرتبط با فناوری و سایر اعضای شرکت  های کوچک و متوسط و 
افراد خوداشتغال خرده  پای رشد محور تا حداکثر 75  میلیون یورو فروش ساالنه جزء این موارد هستند. 

 واجدین شرایط حمایت شرکت  های اقتصاد واقعی با 
  ابعاد شرکت تعریف شده )مجموع تراز مالی بین 10 تا 

 43 میلیون یورو، عواید فروش بین 10  تا 50  میلیون یورو، تعداد 
 شاغالن بین 50  و 249  پرسنل(، با محل استقرار 

یا محل فعالیت واقع در هامبورگ هستند.

از چه چیزی 
حمایت می  کنیم؟

برخورداری از سرمایه سهامداران شرکت  ها جهت تضمین تامین مالی شرکت )از جمله سرمایه گذاری  ها، لوازم 
شرکت، هزینه کارکنان( حمایت مالی می  شود. 

 برخورداری از سرمایه سهامداران شرکت  ها 
جهت تضمین تامین مالی شرکت )از جمله سرمایه گذاری  ها، لوازم شرکت، هزینه کارکنان( حمایت مالی می  شود. 

چگونه 
حمایت می  کنیم؟

 تخصیص مشارکت  های غیرفعال. شرکت  های نوپای خروج محور از طریق 
IFB Innovationsstarter GmbH به مبلغ حداکثر 800.000  یورو. 

 شرکت  های نوپای خروج محور و سایر شرکت  های کوچک و متوسط و افراد خوداشتغال خرده  پا از طریق 
 BTG Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH به مبلغ 

حداکثر 1.800.000  یورو.

حداقل حجم یک حمایت مالی به مبلغ 800,000 یورو است . در صورت ترکیب مشارکت غیرفعال و تضمین یا 
ضمانت نباید سهم مشارکت غیرفعال نباید کمتر از 500,000  یورو باشد.

برنامه  های مشارکت

کمک مالی مشارکت وام


