BAZILARI İÇİN HAYAT
Masrafların karşılanması
Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti ve AB, çark
danışma hizmeti alanları genelde maksimum
400 Euro olmak üzere masrafların % 50’sini
karşılayarak desteklemektedir.

SINIRLARDAN İBARET.
BİZİM İÇİN İSE
SONSUZ OLANAKLARDAN.

ALG I veya II alan, yüksek okul mezunları
ve mesleğe geri dönüş yapan, ayrıca ALG-II ile
denk bir gelir durumlarının olduğunu belgeleyen
kişiler için bu destek artırılabilir. Bu da
maksimum 720 Avro olmak üzere masrafların
%90’ının karşılanması anlamına gelmektedir.
İletişim
Bulunduğunuz yerdeki başvuru şubeniz:
Katılım
Çark danışma hizmetleri genel olarak Kuzey
Ren-Vestfalya’daki tüm girişimcilere açıktır.
Çark danışma hizmetine katılımın önkoşulu,
girişimin bir küçük kuruluş olması ve şirket
fikrinin somut, gerçekçi ve genel olarak hayata
geçirilebilecek bir temel yapıda olmasıdır. Çark
danışma hizmeti sadece girişimciliğe adım
atmak üzere olan kişiler için sunulmaktadır.

Organizasyon
Çark danışma hizmeti, dört ila altı kişinin katıldığı bir kombine grup ve tekli danışmadır.
Danışma hizmetinin başarısı grubun oluşumuna bağlı olduğundan dolayı öncesinde tüm
katılımcılarla bir iletişim sohbeti gerçekleştirilir.
Sohbet örneğin bir STARTERCENTER NRW
şubesinde yapılır. Bu merkezde destek için
başvurular da alınmaktadır. Başvuru onayı alındıktan sonra çark danışması başlayabilir.

Ek bilgi için:
IHK-Beratungs- und Projektgesellschaft mbH (IBP)
Berliner Allee 12
40212 Düsseldorf
Tel.: 0211 36702-30
Faks: 0211 36702-48
ibp.gmbh@duesseldorf.ihk.de
KRV Ekonomi Danışmanlık Programı (BPW NRW) ve
başvuru yerleri hakkında daha fazla bilgiyi internette
www.startercenter.nrw adresi üzerinden
bulabilirsiniz
Finansman:

İşletmen için önemli bilgi birikimi:
KRV Ekonomi Danışmanlık Programı (BPW NRW)
Küçük işletmeler için Startup
danışmanlığı

Çark danışma hizmeti
Özellikle küçük kurucular genellikle tecrübe
konusunda sıkıntı çekmektedirler. Girişimciliğe
güvenli bir giriş yapabilmek için iyi ve profesyonel bir danışmaya ihtiyaç duyarlar. Fakat bunun
için çoğu kez finansal imkanları yetersiz kalıyor.
Bu noktada KRV Ekonomi Danışmanlık Programı (BPW NRW) sunduğu çark danışması hizmeti destek sağlamaktadır. Kuzey Ren-Vestfalya
eyaleti ve AB danışma masraflarının bir kısmını
karşılamaktadır.

STARTERCENTER NRW.
STARTERCENTER NRW, tüm Kuzey Ren-Vestfalya
eyaletindeki kurucular için sertifikalı bir bilgi,
danışma ve başvuru merkezidir.
Tek bir elden ücretsiz destek sunmaktadır: İlk
danışma, yoğun danışma, finansman danışması ve
tüm kuruluş formalitelerinin hızlıca yapılması için
yardım. Ayrıca STARTERCENTER NRW’lerde KRV
Ekonomi Danışmanlık Programı (BPW NRW) için
başvuruda bulunabilirsiniz.
Daha fazla bilgiyi internette bulabilirsiniz:
www.startercenter.nrw

KRV Ekonomi Danışmanlık Programı:
NRW’de kuruculara STARTERCENTER NRW’nin
sunduğu hizmete ek olarak Wirtschaft (BPW)
danışma hizmeti de sunulmaktadır. Bu hizmet,
serbest şirket danışmanlarından yardım alarak
finansal destek alımını kapsamaktadır ve böylelikle
kurulumu kolaylaştırmaktadır.
Danışma hizmeti, ancak destek onayı alındıktan
sonra başlayabilir.

Destek sağlananlar:
		
Danışma masraflarının % 50’si, gündelik
maksimum 400 Euro ’ya kadar.
		

Toplamda dört günlük ücret karşılanabilmektedir, şirket devralma durumlarında ise
bu sayı altı güne kadar çıkar

ALG II alan kişiler, yüksek okul mezunları ve mesleğe geri dönüş yapan kişiler, ALG-II ile denk bir gelir
durumlarının olduğunu belgeleyen kişiler için daha
uygun şartlar mevcuttur.

Tecrübeli kuruluş danışmanlarının talimatı
altında bireysel kuruluş konseptleri, oluşturulur,
optimize edilir ve incelenir.
Örneğin:
› S
 omut hale getirilmesi ve bu noktada kurucunun kişiliği ve piyasanın durumu göz önünde
bulundurulması da dahildir
› Bireysel kuruluş durumu dikkate alınarak
uzman ve kişisel şartların netleştirilmesi ve
değerlendirilmesi
› Piyasa ve rekabet durumunun incelenmesinde ve sosyal sigortalar konusunda yardım
› İlk yazılı şirket planı oluşturulmasında yardım
› Ekonomiklik incelemesi
› Şans ve risk tahmini

