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حمایت از راه اندازی کسب و کار
کسی که در جستجوی کار است پیش شرطهای مطلوبی برای تاسیس شرکت خصوصی دارد و در برخی موارد
می تواند از حمایت برای ایجاد شرکت خصوصی برخوردار شود .این برنامه ،حمایت راه اندازی کسب و کار
خصوصی ، stöd till start av näringsverksamhet ،نام دارد و مطابق آن به شما برای تامین معیشت
در آغاز فعالیت شرکت کمک هزینه پرداخت میشود.

آیا می توانم برای تاسیس شرکت خصوصی از حمایت برخوردار شوم ؟
کاررس شما در اداری کاریابی نخست ارزیابی می کند که شما چه امکاناتی برای یافتن کار دارید .نقطهی عزیمت
این کاررس تجربیات شما در حوزه ی اقتصادی مورد درخواست شما اما همچنین توجه به وضعیت حاکم در
بازارکار است .شما همچنین باید از امکانات خوبی برای مدیریت شرکت برخوردار باشید که این موضوع پیش
از اینکه بتوانید مشمول این برنامه بشوید با بررسی طرح اقتصادی تدوین شده توسط درخواست کننده ،ارزیابی
میشود و این بدان معناست که کسب و کار مورد نظر باید سود دهی رضایتبخشی داشته و تامین کنندهی
اشتغال ادامه دار باشد.
شما باید  ۱۸ساله باشید و به عنوان کارجو به ادارهی کاریابی معرفی شده باشید.
کسی که خواستار حمایت برای راهانداز ی کسب و کار خصوصی است می تواند در برخی موارد از امکان
کارآموزی برای کسب تجربه در رشتهی اقتصادیای که وی خواستارتاسیس شرکت در آن است ،برخوردار شود.
شما همچنین میتوانید ،در صورتی که پیشتر شرکتی را اداره نکرده باشید ،از آموزش آماده کننده برای یادگیری
مقررات جاری در این زمینه برخوردار شوید.
حایز اهمیت است که تا کاررس شما در ادارهی کاریابی اجرای برنامهی حمایت از راه اندازی کسب و کار
خصوصی برای شما را تایید نکرده ،به تاسیس شرکت اقدام نکنید ،چرا که در غیر این صورت ،یعنی در صورتی
که شرکت پیش از آن تاسیس شود ،این خطر وجود دارد که پرداخت کمک هزینه برای شما تصویب نشود.

آیا می توانم از پرداختی هایی برخوردار باشم؟
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شما در زمان شرکت در این برنامه و تاسیس شرکت ،از حمایت مالی برای فعالیت  aktivitetsstödو پرداختی
برای رشد و توسعه  ، utvecklingsersättningبرخوردار خواهید بود .مسئول محاسبه ،تصمیمگیری و
پرداخت حمایت مالی برای فعالیت ،صندوق بیمههای همگانی است .برای کسب اطالعات بیشتر در بارهی حمایت
مالی برای فعالیت و پرداختی برای رشد و توسعه ،به  forsakringskassan.se.مراجعه کنید.
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تا چه زمانی می توانم از این پرداختی ها برخوردار شوم؟
شما حداکثر  ۶ماه می توانید از این پرداختیها برخوردار شوید .در برخی موارد ممکن است پرداختی ها تمدید
شود ،اما تنها در صورتی که بیمار شده باشید و یا نیازمند صدور مجوز از سوی مقامات باشید و این کار به تاخیر
افتاده باشد.

آیا من مشمول بیمه هستم؟
شما مشمول بیمه بر مبنای حمایت مالی برای فعالیت نیستید .و نیز در صورتیکه به راهاندازی کسب و کار
خصوصی در چارچوب تضمین کار و توسعه inom jobb- och utvecklingsgarantin ،یا تضمین کار برای
جوانان ، jobbgarantin för ungdomar ،اقدام کرده باشید ،مشمول بیمه نخواهید بود .شما باید خود در مورد
بیمه هایتان رسیدگی و اقدام کنید.

وظایف بر عهدهی چه کسانی است ؟
اگر خواهان اطالعات بیشتری در بارهی حمایتهای موجود برای راهاندازی کسب و کار خصوصی باشید ،با
ادارهی کاریابی تماس بگیرید .حایز اهمیت است که شما در مورد طرح تجاری خودتان خوب فکر کرده باشید تا
بتوانید آن را برای ما شرح دهید و نیز طرح تجاری و برآورد هزینهی فعالیت اقتصادی را به ما تسلیم کنید .ما با
کمک کارشناسان اقتصادی مشاورمان امکانات شما برای ادارهی کسب و کار مورد نظر و نیز برآورده بودن
شرطهای دیگر را ارزیابی میکنیم.

آیا می توانم از کمکهای بیشتری برخوردار شوم؟
تاسیس شرکت ،به تنهایی یا همراه دیگران ،نیازمند دانش و در بردارندهی خطراتی است .ما می توانیم شما را پیش
از آغاز فعالیت اقتصادی تان راهنمایی کنیم .در برخی جاها  ،در این زمینه ما جلسات اطالعاتی و دورههای
آموزش برای شرکت داران جدید نیزعرضه میکنیم.
بسیاری کنشگران دیگر نیز هستند که می توانید هنگام راهاندازی شرکت از حمایت و راهنمایی آنها برخوردار
شوید .برای نمونه:

 .Verksamt.seادارهی کل امور شرکتها ،ادارهی مالیات و ادارهی کل رشد و توسعه ،سایتی را برای
عرضهی مجموع اطالعات برای کسانی که شرکتی را اداره می کنند یا میخواهند شرکتی را راه
بیاندازند ،ایجاد کردهاند .شما می توانید به شرکت در نشستهای اطالعاتی روزانهی در بارهی امور
شرکتها ،تدوین طرح تجاری و ثبت کسب و کار اقدام کنید. www.verksamt.se .
 .ALMI Företagspartnerاین نهاد برای کسانی که در نظر دارند شرکتی راه بیاندازند یا زمان
کوتاهی است که شرکتی راه انداختهاند یاری میرساند .این نهاد در هر استانی وجود دارد.
.www.almi.se

 .Enterprise Europe Networkاین نهاد به شما در بارهی موضوعات مربوط به اتحادیهی اروپا
و بازار اروپا یاری میرساند020-93 10 10 ،www.euroinfo.se .
 .Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrumاین نهاد بویژه به کسانی که در سوئد
تولد نیافتهاند ،در امر راه اندازی شرکت کمک میکند .راهنمایی مجانی به زبانهای گوناگون .چندین
مرکز عرضهی راهنمایی در مناطق گوناگون کشور وجود دارد. 08-693 99 45 ، www.ifs.a.se .
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 .NyföretagarCentrumراهنمایی و کمک مجانی .پشت این مرکز شبکهی محلی گسترده ای از
افراد و شرکتها قرار دارد که در آستانهی تاسیس شرکت راهنمایی های کارشناسانه عرضه می کنند.
این مرکز در حدود  ۱۰۰شهر وجود د اردwww.nyforetagarcentrum.se .
 .Coompanion – Kooperativ utvecklingکسانی را که مشترکا خواستار تحقق ایدههایی
هستند ،راهنمایی میکند .در هر استانی دایر است.08-702 54 43 ،www.coompanion.se .
ارتباطات دیگر .برای نمونه :بانکها ،کارمند مسئول فعالیتهای اقتصادی کمونها و انجمنها و
اتحادیههای گوناگون.
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برای کسب اطالعات بیشتر ،با ما به وسیلهی تلفن شماره  ، 0771-416 416تماس بگیرید .شما
همچنین میتوانید به نزدیکترین ادارهی کاریابی یا سایت  arbetsformedlingen.seمراجعه کنید.

