بودجه اعطایی
برای راه اندازی مجدد
شرکت های کوچک و متوسط
درخواست بدهند .متقاضیان واجد شرایط در مناطقی که

مرور کلی
بودجه اعطایی برای راه اندازی مجدد شرکت های کوچک و
متوسط ،کمک مالی در اختیار کسب و کارها ،شرکت های
تعاونی و سازمان های غیر انتفاعی آلبرتایی قرار می دهد که
دستور داشتند عملیات خود را قطع کنند یا کاهش دهند و
افت درآمدی حداقل  %30را در نتیجه بیماری فراگیر کوید-
 19تجربه کرده باشند.
کسب و کارها ،شرکت های تعاونی و سازمان های غیر انتفاعی
آلبرتایی با کمتر از  500کارمند که طبق فرمان بهداشت عمومی

تحت تاثیر دستورات بهداشتی جدید (از نوامبر  2020به
بعد) قرار گرفته باشند می توانند برای مبلغ دومی تا سقف
15.000دالر درخواست بدهند .این بودجه مزایایی است که
مالیات به آن تعلق می گیرد و باید در فرم مالیاتی
ساالنه تان اعالم شود.
کسب و کارهای جدید واجد شرایط که عملیات کاری خود
را بین  1مارس  2020تا  31اکتبر  2020شروع کرده باشند
می توانند برای بودجه ای تا سقف  15.000دالر درخواست
بدهند .مبلغ اعطایی به سازمان های واجد شرایط  3برابر

صادره توسط مقام ارشد پزشکی آلبرتا دستور داشتند عملیات خود

 %15از درآمد ماهیانه آن سازمان است .برای مثال ،درمورد

را قطع کنند یا کاهش دهند ممکن است واجد شرایط باشند.

چگونگی محاسبه مبلغ این مزایا ،لطفا به دستورالعمل های

سازمان ها می توانند از این بودجه آن طور که صالح

برنامه مراجعه کنید.

می دانند ،از جمله برای پرداخت اجاره ،دستمزد کارکنان ،یا

واجدین شرایط

هزینه های به کارگیری اقدامات جدید برای به حداقل

معیارهای کامل واجدین شرایط را می توان در

رسانی خطر انتقال کوید ،19 -استفاده کنند.

دستورالعمل های برنامه یافت.
سازمان ها ،برای واجد شرایط بودن در این برنامه ،باید:

بودجه

 .1از  29فوریه  2020یا  31اکتبر ( 2020فقط کسب

سازمان های واجد شرایط می توانند برای  %15از درآمد قبل

و کارهای جدید) یکی از شخصیت های حقوقی زیر

از کوید 19-خود ،تا سقف اولیه حداکثر  5000دالر بودجه

باشند:
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 شرکت سهامی ثبت شده تحت قانون
شرکت های کسب و کار سهامی (آلبرتا)

 شراکت ثبت شده تحت قانون شراکت
(آلبرتا)
 واحدهای تجاری انفرادی با نام تجاری
ثبت شده تحت قانون شراکت (آلبرتا)
 شرکت های سهامی به صورت رسمی به
ثبت رسیده تحت قانونی خاص یا قانون

 .5بتوانند به تفصیل توضیح دهند که چطور و چه
موقع عملیات خود را به واسطه دستور بهداشت
عمومی در مورد کوید 19-به طور موقت تعطیل
کرده یا کاهش داده اند؛
 .6در نتیجه فرمان بهداشت عمومی در مورد کوید-
 ،19کاهش حداقل  %30در آمد را در ماه آوریل یا
مه  2020در مقایسه با ماه های آوریل  ،2019مه
 ،2019یا فوریه  2020تجربه کرده باشند.

خصوصی مجلس قانونگذاری آلبرتا

 کسب و کارهای جدید باید بتوانند نشان

 سازمان های غیر انتفاعی ثبت شده تحت

دهند که در نتیجه فرمان بهداشت

قانونی خاص یا قانون خصوصی مجلس

عمومی در مورد کوید ،19-کاهش

قانونگذاری آلبرتا

درآمدی حداقل  %30را در ماه های نوامبر

 سازمان های غیر انتفاعی ثبت شده تحت

یا دسامبر  2020در مقایسه با هر ماه
دیگری بین مارس و اکتبر 2020

بند  9قانون شرکت های (آلبرتا)
 انجمن های ثبت شده تحت قانون

انجمن های (آلبرتا) یا قانون انجمن های
کشاورزی (آلبرتا)

 شرکت های تعاونی ثبت شده تحت قانون
شرکت های تعاونی (آلبرتا)
 .2موسسه را به صورت دائمی در آلبرتا تاسیس کرده

داشته اند.
 .7همانطور که دستورات بهداشت عمومی با طرح
راه اندازی مجدد مرحله ای آلبرتا برداشته
می شوند باز باشند یا قصد داشته باشند دوباره باز
کنند؛
 .8به غیر از منابع فهرست شده در دستورالعمل های

و با رعایت الزامات قانونی/قانون های مصوب

این برنامه ،مبلغ پرداختی ،بودجه اعطایی یا مبالغ

مربوطه تاسیس یافته (و در وضعیت فعال) باشند؛

دیگری از منابع دولتی فدرال یا استانی یا از بیمه

 .3در تاریخ  29فوریه  2020یا  31اکتبر ( 2020فقط

برای جایگزین کردن یا جبران ضرر درآمد خود

برای کسب و کارهای جدید) مشغول کسب و

نگرفته باشند .لطفا برای کسب اطالعات بیشتر،

کار/عملیات خود در آلبرتا بوده یا واجد شرایط

دستورالعمل های برنامه را ببینید.

انجام کسب و کار/عملیات در آلبرتا باشند؛

سازمان های دارای موسسه های متعدد فیزیکی دائمی

 .4کمتر از  500کارمند (تمام وقت  +پاره وقت +

در آلبرتا که شاهد کاهش درآمد بوده اند واجد شرایط

قراردادی) داشته باشند؛
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درخواست بودجه برای هر یک از این موسسات هستند.

این شامل سناریوهایی نیز می شود که در آن موسسه
ای بیش از یک محل/دفتر/شعبه دارد که به واسطه
دستورات بهداشت عمومی در مورد کوید 19-شاهد
حداقل  %30کاهش درآمد بوده اند.
لطفا برای هر یک از این محل/دفتر/شعبه ها درخواست
جداگانه ای ارسال کنید و خانه درست را در فرم
تقاضانامه عالمت بزنید.

نحوه درخواست
همه درخواست ها باید از طریق پورتال درخواست
آنالین ارسال شوند که از طریق صفحه اینترنتی برنامه
قابل دسترس است .کسب و کارها ،تعاونی ها و
موسسات غیر انتفاعی واجد شرایط در همه مناطق
استان می توانند در هر زمانی تا وقتی که پذیرش
تقاضانامه برنامه بسته شود درخواست خود را ارسال
نمایند.
پذیرش تقاضانامه تا  31مارس  2021باز خواهد بود
مگر اینکه غیر از آن به اطالع شما رسانده شود.
هدف برنامه این است که ظرف مدت  10روز پس از
ارسال درخواست ،تقاضانامه ها را پردازش و فیش
پرداخت را صادر نماید .تقاضانامه هایی که اطالعات آن
ناقص یا نادرست باشد یا تقاضانامه هایی که نیاز به
بررسی دستی داشته باشند با تاخیر در پردازش مواجه
خواهند شد.

می خواهید اطالعات بیشتری داشته باشید؟
برای جزئیات کامل برنامه ،شامل معیارهای واجدین شرایط و
چگونگی ارسال درخواست از این تارنما بازدید کنید:
Www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx

www.alberta.ca/sme-relaunch-grant.aspx
@ 2020دولت آلبرتا |

طبقه بندی :محافظت شده الف

ژانویه 2021

