Kuruluş ve büyüme finansmanı destek imkanlarına genel bakış
Durum: Ocak 2021
Girişimciler, Almanya’nın ekonomik gelişimi için çok önemlidir. Yeni fikirleri hayata geçirirler, iş
sahaları yaratırlar ve Almanya ve Avrupa’nın gelişimi ve refahı için temel oluştururlar. Şirket
kurulumları için maddi desteğe ihtiyaç duyarsınız.
Bu finansman broşürü, finansman ve destek imkanları konusunda genel bir bakış sağlayacaktır.
Bunlar tekil durumlarda daima ilgili destek şartları ile kontrol edilmelidir. Finansman broşürü,
bireysel koşullarda finansmanın destek imkanlarıyla gerçekleşeceğini garanti etmez. Girişimcilere federal, eyalet veya belediyelerin kurulum danışmanlıklarını almaları tavsiye edilir.
Federal hükumet ve eyaletler kuruculara
A.
B.
C.
D.

Düşük faizli destek kredileri,
Kefaletler,
Katılım sermayeleri ve
Geri ödemesiz hibeler

sunar.
Genç şirketler bu destek programlarından yararlanabilir. Böylelikle şirketlerin büyüme
dönemlerinde de etkili yardımcı enstrümanlar oluşur.
En yaygın finansman imkanı bir Kredi üzerinden olur. Bir kredide, kredi alan kişi, kredi veren
kişiden, bir miktar parayı belirli koşullar üzerinden ödünç olarak alır. Finansman bunun
haricinde bir Risk sermayesi üzerinden de gerçekleşebilir, başka bir deyişle, bir yatırımcının bir
şirkete katılmak için bir katılım sermayesi koyması durumunda.

1

Kurulum ve büyüme aşamasındaki yardımlar ve bilgiler
Yardım ve finansman danışmanlığı
#

#

#

Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın destek danışmanlığı çalışanları, tüm şirket faaliyetlerinin finansmanı konusunda danışmanlık sunar
Şu konularda bilgiler verirler:
 Kurulum ve büyüme amaçları için mevcut destek programları
 Banka görüşmelerine hazırlık için sorular
 Finansman imkanları
İletişim:
E-Posta: foerderberatung@bmwi.bund.de
Telefon numarası: +49 (0)30-186158000
Pazartesi-Perşembe saat 9:00’dan 16:00’ya kadar
Cuma saat 9:00’dan 12:00’ye kadar

A. Destek kredileri
Mikro Krediler
Almanya Mikro kredi fonları
#
#

#
#
#

Aslında kredi finansmanlarına erişimi olmayan en küçük işletmeler için finansman sağlar
Fonun hedef grupları: Küçük ve genç şirketler, kurucular, göçmen geçmişi olan kişiler, yaratıcı
serbest çalışanlar
Ödünç yoluyla destek: Kredi miktarı 1.000’den 25.000 Euro’ya kadardır
Vade 4 yıla kadar, faiz oranı % 7,9 ve sonuçlandırma ücreti, kredi başına 100 Euro
Diğer bilgiler online: Mein Mikrokredit (Mikro kredim)
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Eyaletlerin Mikro kredileri
16 eyaletin 12’sinde kuruculara yine 25.000 Euro’ya kadar olan mikro krediler sağlar:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Baden-Württemberg
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Sachsen
Schleswig-Holstein
Thüringen

Diğer bilgiler online: Existenzgründungsportal des BMWi (BMWi’nin kurucu portalı)

Federal Destek Kredileri
Federal destekleme bankası KfW ve eyaletlerin destek kuruluşları tüm Almanya çapında kurucular için destek kredileri vermektedir. Bir destek kredisi için ilk başvuru yeri kendi bankanızdır,
başka bir deyişle, kredi alıcısı kişinin düzenli işlemlerini gerçekleştirdiği banka. Burası, kredi
doğrudan kendilerinden talep edildiği için bu talebi inceler ve olumlu karar durumunda bunu
KfW’ye gönderir. Bu “Ana banka prensibi” olarak tanımlanır. KfW talep hakkında nihai olarak
karar verir.

ERP Kurulum Kredisi Başlangıç Parası
#
#
#
#
#
#
#

Kurulum amaçları için 125.000 Euro’ya kadar
Yatırımlar ve işletme maliyetlerinin finansmanı
Kurulumlar ve kurulum sonrası 5 yıla kadar pekiştirmeler
Kolay kredi erişimi: KfW, kredi riskinin % 80’ini üstlenir
Öz kaynak gerekmez
Vade 10 yıla kadar, % 1,21’den başlayan efektif yıllık faiz
Diğer bilgiler online: ERP-Gründerkredit Startgeld (ERP Kurulum Kredisi Başlangıç Parası)
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ERP Kurulum Kredisi Genel
#
#
#
#
#
#

#

Toplam 100 Milyon Euro’ya kadar uzun vadeli krediler
5 yıldan daha kısa süredir piyasada olan genç şirketler için
Alımlar ve işletme maliyetlerinin finansmanı
KfW, banka riskini % 90’a kadar üstlenir
Ayrıca alternatif olarak risk üstlenmesi olmadan
Risk üstlenmesi ile birlikte vade 10 yıla kadar, risk üstlenme olmadan vade 20 yıla kadar, faiz
oranı % 1,00’den başlar, bakınız Koşullara genel bakış Bölüm 1 ve Bölüm 2
Diğer bilgiler online: ERP-Gründerkredit – Universell (ERP Kurulum Kredisi Genel)

ERP Kurulum Sermayesi
#
#
#
#
#
#
#

Şirketin öz sermayesinin güçlendirilmesi için 500.000 Euro’ya kadar
Kurulumlar ve kurulum sonrası 3 yıla kadar pekiştirmeler
Teminatlar olmadan yatırımların % 40’a varan kısmının finansmanı
Kolay kredi erişimi: KfW kredi riskini üstlenir
Vade 15 yıla kadar, % 2,82’den başlayan efektif yıllık faiz
İlk 7 yılda geri ödeme taksidi olmadan, sadece faiz ödemeleriyle
Diğer bilgiler online: ERP-Kapital für Gründung (ERP Kurulum Sermayesi)

ERP Dijitalleşme ve İnovasyon kredisi
#
#
#
#
#
#

Kredi miktarı 25.000 ile 25 Milyon Euro arasında ve krediye ek olarak destek hibesi
İnovasyon ve dijitalleşme alanındaki yatırımlar ve işletme maliyetleri için
Şirketler ve serbest çalışanlar için
Kolay kredi erişimi: KfW, ana bankanın riskinin % 70’e varan kısmını üstlenebilir
Vade Koşullara genel bakış, % 1,00’den başlayan efektif yıllık faiz
Diğer bilgiler online: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit (ERP Dijitalleşme ve
İnovasyon Kredisi)

Eyaletlerin Destek Kredileri
Eyaletlerin kurulum kredileri hakkındaki güncel genel bakışı online olarak Förderdatenbank.
(Destekleme veri tabanında) bulabilirsiniz.
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B. Kefaletler
Bir kredinin verilmesi, kredi alanın olağan banka teminatları sağlamasına bağlıdır. Bu durumda
yetkili eyaletin kefalet bankasının kefaleti yardımcı olabilir.
#
#
#

Yatırım veya işletme kredileri, kredi miktarının maksimum % 80’i oranıyla garanti edilebilir
Kefalet üst limiti 1,25 Milyon Euro’dur
Diğer bilgiler online: Bürgschaftsbanken (Kefalet Bankaları)

C. Katılım Sermayesi
Mikromezzanin fonları
#

#
#
#

#
#
#

Yeni bir işletmenin kurulumu veya mevcut bir işletmenin devamı için tüm yatırımların desteklenmesi, ayrıca Kurumsal halefiyet finansmanları veya İşletme sermayesi finansmanları
mümkündür
Fon miktarı 228 Milyon Euro (Fon I + Fon II)
Küçük işletmeler ve girişimciler için maksimum 50.000 Euro’ya kadar sessiz katılımlar
Staj imkanı sunan, kadınlar veya göçmen geçmişi olan insanlar veya işsizlik sonrası kurulan
işletmeler için 150.000 Euro’ya kadar sessiz katılımlar
Vade 10 yıl
Geri ödeme 7. yıldan başlayarak 3 eşit yıllık taksitle gerçekleşir
Diğer bilgiler online: Mikromezzaninfonds (Mikromezzanin Fonları)

High-Tech Kurulum Fonları (HTGF)
#
#
#

#

#

İnovatif veya çok teknoloji odaklı şirketler için risk sermayesi fonları
Şirketlerin operatif faaliyetlerine başlaması 3 yılı geçmemiş olmalıdır
Finansman şartları: Umut verici araştırma sonuçları, inovatif teknolojik temel, umut verici
piyasa konumu
Fon ilk olarak 1 Milyon Euro’ya kadar katılımda bulunur, genel olarak şirket başına 3 Milyon
Euro’ya kadar miktar mevcuttur
Diğer bilgiler online: HTGF

Katılım sermayesi alanındaki diğer Federal Finansman enstrümanlarını online bulabilirsiniz.
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D. Geri ödemesiz hibeler
Kurulum hibesi
İşsizlik parası I alanlar, belirli şartlar altında çalışma ofislerinden “Kurulum hibesini” talep
edebilir.
#

#
#

Aylık hibe, son işsizlik parası kadar ve ek olarak yasal sosyal sigortalar için aylık 300 Euro
(6 ay boyunca)
Tam zamanlı serbest çalışma belgelendiği takdirde aylık 300 Euro (sonrasında 9 ay süreyle)
Diğer bilgiler online: Gründungszuschuss (Kurulum Hibesi)

Giriş Parası
İşsizlik parası II alanlar, belirli şartlar altında çalışma ofislerinden “Giriş Parasını” talep edebilir.
#
#
#

#
#

Destek, en fazla 24 aylık bir hibe şeklinde gerçekleşir
Desteğin yüksekliği, işsizliğin süresi ve iş arayanın bakma yükümlülüğü ölçeğindedir
Serbest çalışanlara giriş parasının yanı sıra borç ve maddi malların alımı için hibeler de
verilebilir
5.000 Euro’ya varan hibeler mümkündür, borç bunun üzerinde olabilir
Diğer bilgiler online: Einstiegsgeld (Giriş Parası)

Üniversite eğitimi sonrası kuruluşlar için hibeler
EXIST Kurucu bursu ve EXIST Araştırma transferi
#

#

#
#

Mezunlar, yüksek okul veya üniversite dışı araştırma enstitülerine mensup bilim insanlarına
işletme kurulumu için hibe
İş nesnesi henüz üniversite veya yüksek okuldayken araştırma veya geliştirme projesi olarak
başlatılmış olmalıdır
Talebi bir öğretim kurumu yapar
EXIST Kurucu bursu: Aylık hibe: Üniversite öğrencileri: 1.000 Euro/ Aylık; Teknik çalışanlar:
2.000 Euro/ Aylık; Mezunlar: 2.500 Euro/ Aylık; Yüksek lisans: 3.000 Euro/ Aylık, Çocuk
yardımı: 150 Euro/ Çocuk/ Ay Maddi harcamalar için tekil kuruluşlar için 10.000 Euro’ya
kadar destek (ekiplerde maksimum 30.000 Euro) ve koçluk 5.000 Euro’ya kadar
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#

#
#

EXIST Araştırma transferi: Bilim kurumlarında ürün geliştirmeleri desteği: 4 personele kadar
personel gideri ve 250.000 Euro’ya kadar maddi harcama destekleri
İşletmenin kuruluş aşaması desteği: 180.000 Euro’ya kadar hibe
Diğer bilgiler online: EXIST-Gründerstipendium (EXIST Kurucu bursu), EXIST-Forschungs
transfer (EXIST Araştırma transferi)

Korona Atlatma Yardımı
Federal hükumet, tüm ekonomik alanlardan küçük ve orta ölçekli işletmelere, ciro kaybına
rağmen işletme likidite gereksinimlerinin güvenceye alınabilmesi için maddi yardım sunar.
Güncel bilgileri online bulabilirsiniz: Überbrückungshilfe (Atlatma Yardımı)

İşletme Devralma
Bir şirket kurmanın yanı sıra, var olan bir işletmeyi devralma imkanı da vardır. Federal ve eyalet
yönetimleri, bir şirket devralma için kullanılabilecek ve bunu kolaylaştıracak çeşitli teklifler de
sunar.
nexxt-change web sitesi, şirket devirleri için bir online pazar yeridir. Online pazarda şirketler
için satış ilanı verilir, bu sayede devralmak isteyenler hızlı ve kolay bir biçimde satış teklifleri
bulabilir. Ayrıca bir şirket devralmak için planlama ve finansman konusunda ayrıntılı bilgiler
mevcuttur. Federal yönetim ve eyaletlerin destek programlarında, şirket mirasçılarına destek
borçları, kefaletler ve danışmanlık hibeleri sunulur. Diğer bilgiler için online: nexxt-change
Unternehmensbörse (nexxt-change Şirket Borsası).

Diğer bilgiler online:
# Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın şirket kurulum portalı
(www.existenzgruender.de)
# Kurucu platformu (www.gruenderplattform.de)
# Bilgi bülteni „Gründerzeiten“ (kuruluş zamanları)
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