
)Mikrostöd(  مساعدتهای کوچک
برای سرمایەگذاریهای کوچک در فعالیت تجاری جدید

DARI



مساعدتهای کوچک چیست؟
میکرو بە معنی کوچک است و مساعدت کوچک یک مشارکت اقتصادی )نە یک قرضە( است کە 
مشاغل کوچک و جدید میتوانند زمانی کە بە سرمایەگذاری کوچک نیاز داشتند از آن استفادە کنند. 

چە کسانی می توانند برای مساعدت کوچک )mikrostöd( درخواست دهند؟
شما می توانید این درخواست را ارائە دهید اگر شرکتی دارید کە کمتر از 5 سال است کە دایر و حداکثر 

پنج کارمند دارید. میتوانید شرکتی پارەوقت باشد، اما شرکت باید  شرایط بازاریابی را  تطبیق کند و 
خود شما نیز باید حداقل نیمەوقت در آنجا مشغول بە کار باشید. فعالیت های تجاری باید در دراز مدت 
مفید باشد و  وظایف پایدار ایجاد کند. می توانید در سرتاسر منطقە درخواست مساعدت کوچک کنید و 

این مساعدت تنها  یک بار بە هر شرکت دادە می شود.

چە مقدار کمک دریافت خواهید کرد
 مساعدت کوچک بە سرمایەگذاریهایی مابین 20.000 تا 60.000 کرون سویدنی دادە می شود. 

مساعدت نمی تواند بیش از 50 درصد سرمایەگذاری باشد. اگر شما 000 60 کرون سرمایەگذاری 
کردەاید، می توانید حداکثر 000 30 کرون مشارکت دریافت کنید. اگر شما 000 20 کرون 

سرمایەگذاری کردەاید، می توانید حداکثر 000 10 کرون مشارکت دریافت کنید.







نمونەهایی از آنچە کە برای آن درخواست کمک شدە
تغییر و مناسب سازی ساختمانها  •

ماشین آالت تولیدی   •

موجودی های کە برای فعالیت های تجاری منحصر هستند  •

خدمات مشورتی   •

هزینە ارائە محصول برای اولین با در بازار یا نمایشگاە     •

بازاریابی شرکت زمانی کە شرکتی تازە تاسیس است   •

ثبت اختراع   •

مجوزها   •

تحقیق و توسعە  •



نخست درخواست کنید! 

 قبل از اینکە سرمایەگذاری کنید، درخواستتان را ارائە دهید. اجناس او خدمات سفارش دادەشدەای 
کە قبل از درخواست دریافت شدە اند پذیرفتە نمی شوند.



نمونەهایی از آنچە کە برای آن درخواست کمک نشدە است 
• خرید وسایل نقلیە، زمین، ساختمان، شرکت ها، ورشکستگی 

 • سرمایە گذاری هایی کە باید انجام شود تا فعالیت های تجاری را بە پیش ببرد، 
  مانند خرید دستگاه جدید زمانی کە تجهیزات قدیمی فرسودە شدە است.

• تجهیزات مورد استفادە شما از قبیل کمپیوتر و تلیفون موبایل 

•  مصارف مربوط بە  فعالیت عادی شرکت، مانند کرایە، برق، پاک کاری، معاش )کارمندان( 

خود کار )معاش شما(   •

 • مصارف کرایە )لیزینگ بدین معنی است کە شما بە جای خرید یک ماشین یا وسیلە نقلیە 
آنرا با فیس ثابت ماهانە  بە کرایە می گیرید(.

• اقساط، یعنی خرید اجناس با اعتبار 



چە مدت باید منتظر اتخاذ تصمیم باشیم؟
اگر تمام معلومات مورد نیاز برای تصمیم گیری در دسترس باشد، حدود 14 روز طول خواهد کشید. 

بنابراین اطمینان حاصل کنید آنچە کە مورد نیاز است، را ضمیمە کردە باشید. اگر مطمئن نیستید، با ما 
تماس حاصل نمایید.

چە زمانی پول پرداخت  می گردد؟ 
این پول زمانی پرداخت می شود کە شرکت بتواند نشان دهد کە صورتحساب پرداخت شدە  و مصارف 
آن با آنچە شما درخواست کردەاید، مطابقت دارد. از آنجایی کە بازپرداخت در معرض عقب افتادگی 

قرار می گیرد، باید بتوانید نشان دهید کە سرمایەگذاری شدە و همچنین در حالی کە منتظر هستید، بتوانید 
آنرا مدیریت کنید. 

چگونە باید درخواست کنم؟
درخواست ها صرفا بصورت الکترونیک از طریق ویبسایت www.minansokan.se پذیرفتە 

می شود.

http://www.minansokan.se


ضمیمە هایی کە همیشە باید همراە درخواست باشد
مجوز ثبت شرکت

.)likviditetsbudget( و بودجە نقدینگی )resultatbudget( بودجە نتایج

شما باید قادر بە نشان دادن چگونگی ایجاد  مفیدیت  در شرکت و نحوەی برنامەریزی خود برای پرداخت  
بل های فعلی خود باشید.

اگر شرکت کمتر از 2 سال از تاسیس آن گذشتە باشد، باید یک پالن تجاری )affärsplan( را برای 
توصیف خدمات یا محصولی کە شما می فروشید، کجا و چگونە آن را می فروشید و چە چیزی را برای آن 

پرداخت کنید، داشتە باشید.

اگر شرکت شما بیش از 2 سال از تاسیس آن گذشتە باشد، باید گزارشات ساالنە 
)årsredovisningarna( دو سال گذشتە را ضمیمە  کنید.

اگر  فعالیت تجاری راە می اندازید کە نیاز بە مجوزهای خاصی دارد، این مجوزها نیز باید ضمیمە شود.

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/likviditetsbudget
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/resultatbudget
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/likviditetsbudget
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/resultatbudget
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/rakna-ut/resultatbudget




آیا بە کمک نیاز دارید؟
اگر برای  دریافت معلومات بیشتر در مورد اجرای یک شرکت، مشوره  در مورد مفکوره فعالیت 
تجاری و یا نحوە درخواست برای  حمایت از فعالیت تجاری بە کمک نیاز داشتید، و برای دریافت  

معلومات بیشتر و یافتن مشاور )rådgivare( در شهری کە آنجا زندگی می کنید بە کمک نیاز داشتید، 
از ویبسایت Verksamt.se بازدید کنید . 

 یک پالن ساده تجاری بە زبان سویدنی، عربی و انگلیسی، شما می توانید آنرا بیابید در:
www.almi.se/Skane/Dokument/Enkel-affarsplan-pa-arabiska-och-engelska

https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/hitta-radgivare?p_p_id=tvv_hitta_radgivare_WAR_tvv_hitta_radgivare_INSTANCE_Hnbfk1p5xejr&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&_tvv_hitta_radgivare_WAR_tvv_hitta_radgivare_INSTANCE_Hnbfk1p5xejr_viewId=search&_tvv_hitta_radgivare_WAR_tvv_hitta_radgivare_INSTANCE_Hnbfk1p5xejr_showAll=true&_tvv_hitta_radgivare_WAR_tvv_hitta_radgivare_INSTANCE_Hnbfk1p5xejr__facesViewIdRender=%2Fsearch.xhtml
https://www.verksamt.se/
https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/affarsutveckling/utveckla/skane/for-nyanlanda2/


 اگر در خصوص درخواستتان 
بە کمک نیاز داشتید

 یا در خصوص مساعدت های کوچک یا هرگونە 
 حمایت فعالیت تجاری سوالی داشتید، می توانید 

با ما در تماس باشید از طریق:

تلیفون   ایمیل  حمایت فعالیت های تجاری 
023-77 70 19  larserik.liss@ltdalarna.se  Lars-Erik Liss
023-77 70 49   annika.eriksson@ltdalarna.se  Annika Eriksson
023-77 70 21    johan.domeij@ltdalarna.se  Johan Domeij


