
KORONA ILE ILGILI FINANSMAN  
PROGRAMLARI
FARKLI HEDEF GRUPLARI IÇIN MEVCUT PROGRAMLAR

Geçiş dönemi yardımı III ((Plus), serbest meslek sahibi kişiler / sermaye şirketleri için Yeniden başlama yardımı (Plus) dahil)
Ciroda bir önceki yılın o ayına göre en az yüzde 30'luk (ya da sabit işletme giderlerinde 7.500 / 30.000 Euro’ya kadar) bir düşüş olması durumunda  

aylık 10 milyon Euro’ya kadar sabit masraf sübvansiyonu

Hamburg Korona kaynaklı zor durum yardımı (HCH)
Ekonomik varlıklarını öngörülebilir şekilde tehdit eden olağanüstü ve salgından kaynaklanan zorluklarla baş etmek  

zorunda olan başvuru sahipleri için tek seferlik finansman.

Hamburg Dijital
Rekabet gücünü artırmak için danışmanlık hizmetleri ve yatırımlar  

için yüzde 50'ye kadar sübvansiyonlar.

Corona Recovery Fonds (CRF)
Hedef gruba bağlı olarak 1,8 milyon Euro’ya kadar 

sessiz ortaklıklar.

Hamburg Kredi Likiditesi (HKL)
Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 20.000 ila 800.000 Euro arasında işletme 

sermayesi ve yatırımlar için krediler

Hamburg Mikro Kredi (HKM)
Küçük işletmeler için iş kurma,  

şirket devralmaları ve büyüme önlemleri amacıyla 40.000 Euro'ya kadar kredi

IFB kültür/spor finansman kredisi  
Korona finansman modülü

İşletme sermayesi için 300.000 Euro'ya  
kadar kurtarma kredisi

Hamburg Istikrar 
Fonu (HSF)

800.000 Euro'dan 
itibaren duruma göre 
garantili sessiz ortak-

lıklar

SERBEST MESLEK 
SAHIPLERI

Serbest meslek  
sahipleri ve sahne  

sanatlarında  
çalışanlar

Çıkış odaklı ve çıkış 
odaklı olmayan start-

up’lar

Küçük şirketler (aynı 
zamanda yılda 75 

milyon Euro'ya  
kadar cirosu olan 

orta ölçekli şirketler)

50 ila 249 çalışanı 
olan orta boy işlet-

meler

Bir kültürel kurulu-
şun sponsoru veya 

sahibi olan tüzel 
kişiler

Spor kulüpleri, spor 
bölümleri organiza-

törleri, vb.

START-UP'LAR KÜÇÜK ŞIRKETLER ORTA BOY IŞLET-
MELER

KÜLTÜR FINANS-
MAN ALANI

SPOR FINANSMAN 
ALANI

IFB Hamburg, Korona'dan etkilenen şirketlere ve serbest meslek sahiplerine finansman sağlıyor
IFB Hamburg, Hamburg Senatosu adına, Korona salgınının ekonomik etkilerine karşı mücadelede şehirdeki serbest meslek sahibi kişi-
leri, şirketleri, dernekleri, spor ve kültür kurum ve kuruluşlarını çok çeşitli yardım programlarıyla desteklemektedir. İhtiyaca en uygun 
şekilde destek sağlamak için sübvansiyon, katılım ve kredi programları dahil olmak üzere birçok farklı finansman seçeneği kullanıyoruz. 
Bu sayede kriz ile başa çıkmak için yeterli likidite sağlıyoruz. 

Şimdiye kadar toplam iki milyar Euro’dan fazla finansman ödendi. Finansman programlarımız bireysel ihtiyaçlar kadar çeşitlidir. Doğru 
finansmanı bulmanızı kolaylaştırmak için, aşağıdaki genel bakışta finansman programlarının özetlenmiş halini bulabilirsiniz. Burada, 
hangi durumda hangi programların mevcut olduğuna, yardımların türlerine ve ayrıca her bir program için hangi koşulların yerine geti-
rilmesi gerektiğine ilişkin ilk bilgileri bulabilirsiniz.

SÜBVANSIYON KATILIM KREDI

TEK BAKIŞTA
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Geçiş dönemi yardımı III (Plus)
(Yeniden başlama yardımı (Plus) dahil)

Hamburg Korona kaynaklı zor durum 
yardımı (HCH) Hamburg Dijital

Finansman 
programı 
hakkında

2019 referans ayına kıyasla cirodaki düşüşe 
bağlı olarak sabit masraf sübvansiyonu  

veya serbest meslek sahipleri için tek seferlik 
sübvansiyon.

Salgından kaynaklı olağanüstü  
zorluklarla baş etmek zorunda olan ve önceki 

korona yardımlarının yürürlüğe giremediği 
başvuru sahipleri için tek seferlik finansman.

Gelişmiş rekabet gücüne yol açan yeni  
dijital sistemlere ve iş modellerine geçiş için  

sübvansiyon finansmanı.

KIME 
finansman 
sağlıyoruz?

2019 referans ayına kıyasla bir ayda cirolarında 
en az % 30 düşüş yaşayan şirketler, serbest 

meslek sahipleri ve serbest çalışanlar  
finansman için uygundur. Özellikle tek serbest 
meslek sahipleri için kademeli bir sübvansiyon 

olarak yeniden başlama yardımı.

Salgın kaynaklı zorluklardan muzdarip olan 
bireysel şirketlerin ve kurumsal derneklerin 
yanı sıra serbest meslek sahipleri ve tüm sek-
törlerdeki serbest meslek mensupları finans-

man için uygundur.

Ticari ve zanaat sektörlerindeki küçük ve orta 
boy işletmeler (KOBI'ler) ile  

serbest çalışanlar finansman için uygundur.

NEYE 
finansman 
sağlıyoruz?

Federal finansman koşullarına göre sürekli 
sabit işletme maliyetleri, geçiş dönemi  
yardımı için uygundur. Yeniden başlama  

yardımı, işletme maliyetlerinin sabit oranlı  
bir geri ödemesidir.

Temel alınan finansman dönemindeki ciro 
düşüşüne dayalı tek seferlik finansman.

Modül I: Danışmanlık hizmeti sağlayıcıları için 
harcamalar finanse edilir

Modül II: Geliştirilen stratejilerin ve  
konseptlerin uygulanmasına  

yönelik yatırımlar finanse edilir.

NASIL 
finansman 
sağlıyoruz?

Maksimum sübvansiyon aylık 10 milyon  
EURO’dur. (Sabit oranlı yeniden başlatma yar-

dımı 7.500 / 30.000 EURO'ya kadar)

Miktar, Geçiş dönemi yardımı III (Plus)  
ile aynı şekilde ölçülür. Ayrıca, finansman  

ayında referans döneme kıyasla ciroda % 15  
ila % 30 arasında bir düşüş olması durumunda, 
zor durum yardımına uygun sabit masrafların 
% 30'unu, maksimum 100.000 EURO'ya kadar 

geri öder (doğrudan başvuranlar için 11.250 
EURO).

Modül I: Danışmanlık hizmetleri için yapılan 
harcamalar, maksimum 5.000 EURO'ya kadar 
% 50 oranında finanse edilmektedir. Modül II: 
Yatırım projeleri için yapılan harcamalar, mak-
simum 17.000 EURO'ya kadar % 30 oranında 

finanse edilmektedir.

Hamburg Kredi Likiditesi (HKL) Hamburg Mikro Kredi (HKM) IFB Kültür/Spor Finansman Kredileri

Finansman 
programı 
hakkında

Korona nedeniyle likidite sıkıntısı çeken küçük 
ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) ile kâr amacı 

gütmeyen kuruluşlar için krediler.

Cazip promosyon faiz oranlarında hızlı likidite 
sağlanması için diğer ortaklarla danışmanlık 

işbirliğinde krediler.

Doğrudan IFB Hamburg tarafından verilen ve 
Korona nedeniyle likidite geçiş dönemi için 

kurtarma kredileri.

KIME 
finansman 
sağlıyoruz?

Küçük ve orta ölçekli şirketler, serbest meslek 
sahipleri, serbest çalışanlar, 10'a kadar çalışanı 

olan yeni kurulan şirketler ve ayrıca hayır 
kurumları veya kâr amacı gütmeyen kuruluşlar 
ve dernekler finansman için uygundur (kurum-

lar vergisinden muaf).

Küçük şirketler, serbest meslek sahipleri ve 
50'den az çalışanı olan ve Hamburg'dan yıllık  

cirosu veya yıllık bilanço toplamı  
maksimum 10 milyon EURO olan serbest  

meslek mensupları finansman için uygundur.

Kâr amacı gütmeyen spor kulüpleri ve  
dernekleri, ticari işletme olarak dışarıdan 

sağlanan lisanslı oyuncu departmanları, spor 
etkinlikleri organizatörleri ve spor sektöründe 

faaliyet gösteren KOBI'ler finansman için 
uygundur.

NEYE 
finansman 
sağlıyoruz?

Finansman, korona kaynaklı likidite  
eksikliğini kapatmayı amaçlayan ve işletme 

kaynaklarını ve yatırımları finanse etmek için 
kullanılabilecek düşük faizli bir kredi yoluyla 

sağlanmaktadır.

Iş kurma ve konsolidasyonlar, şirket  
devralmaları, genişlemeler, büyüme finans-

manı, işletme kaynaklarına yapılan yatırımlar 
ve belirli siparişlerin ön finansmanı finanse 

edilmektedir.

Işletme kaynakları, ihtiyaçlar Korona krizi  
kaynaklıysa finanse edilir.

NASIL 
finansman 
sağlıyoruz?

Kredi tutarı, finansmandan yararlanana göre 
minimum 20.000 EURO ile maksimum 

250.000 EURO (ticari şirketler) veya maksi-
mum 800.000 EURO (NPO) arasında  

değişmektedir. Kredinin vadesi on yıl olup,  
beş yıllık sabit faiz oranı yıllık %1’dir.

Finansmana uygun yatırım ve işletme mali-
yetlerinin %100'üne kadar finanse edilebilir. 
Finansman tutarı 5.000 EURO ile 40.000 

EURO arasındadır. Kredi faizi yıllık %2,95’dir.

 
Maksimum 300.000 EURO tutarında kredi 

verilir. 

KREDI PROGRAMLARI

SÜBVANSIYON PROGRAMLARI

Corona Recovery Fonds (CRF) Hamburg Istikrar Fonu (HSF)

Finansman 
programı 
hakkında

Korona krizinin bir sonucu olarak zor duruma düşen yenilikçi start-
up’lar ve büyüme odaklı küçük orta ölçekli şirketler için öz sermaye 

finansmanları.

Korona'dan zarar gören orta boy işletmeler için sermaye tabanını 
güçlendirmek amacıyla sessiz ortaklıklar ve kefalet veya garantiler 

şeklinde istikrar önlemleri.

KIME 
finansman 
sağlıyoruz?

Yenilikçi start-up’lar ve büyüme odaklı küçük ve orta boy işletmeler 
finansman için uygundur. Bunlar arasında teknolojik olarak yenilikçi 
start-up’lar, teknolojik olmayan ürün, hizmet, süreç ve iş modeli ino-
vasyonlarına sahip genç, yenilikçi şirketler ve yıllık cirosu 75 milyon 

Euro'ya kadar olan büyüme odaklı diğer küçük ve orta boy işletmeler 
yer alır. 

Genel merkezleri veya işletme tesisleri Hamburg'da olan, belirli  
bir şirket büyüklüğüne sahip (toplam varlıkları 10 ila  

43 milyon EURO, ciro gelirleri 10 ila 50 milyon EURO, çalışan  
sayısı 50 ila 249 arasında olan) reel ekonomideki şirketler finansman 

için uygundur.

NEYE 
finansman 
sağlıyoruz?

Şirketlerin öz sermaye tabanı, (yatırımlar, işletme kaynakları, perso-
nel maliyetleri dahil) kurumsal finansmanı güvence altına almak için 

finanse edilir. 

Şirketlerin öz sermaye tabanı, (yatırımlar, işletme kaynakları,  
personel maliyetleri dahil) kurumsal finansmanı güvence altına almak 

için finanse edilir. 

NASIL 
finansman 
sağlıyoruz?

Sessiz ortaklıkların tahsisi. IFB Innovationsstarter GmbH aracılığıyla 
800.000 EURO'ya kadar çıkış odaklı start-up’lar. 

BTG Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH aracılığıyla  
1.800.000 EURO'ya kadar olan, çıkış odaklı olmayan start-up'lar ve 

diğer küçük orta boy işletmeler.

Asgari finansman hacmi 800.000 Euro'dur. Sessiz ortaklık ile  
kefalet veya garantinin bir arada kullanılması durumunda, sessiz 

ortaklığın payı 500.000 EURO'dan az olmamalıdır.

KATILIM PROGRAMLARI

SÜBVANSIYON KATILIM KREDI


