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 ورقة المعلومات: 

 

 MISURA UNICA ABITARE -  ي اإليجار
 مساهمات ف 

ي تواجه صعوبات   2021يناير  25اعتباًرا من 
، سيكون من الممكن التقدم بطلب للحصول عىل المساهمة اإلقليمية لدعم اإليجارات و الموجه لألرس الت 

وس كورونا   بسبب  أزمة فير

 : من يمكنه التسجيل   •

ن لمدة سنة  عىل األقل ، بدًءا من تاري    خ اإلجراء مخصص للمواطنير   ق ميالنو  2020ديسمبر  23المقيمي  ي بلديات منطقة جنوب رسر
 و سيقدم ل : ، ف 

ي لم تستطع دفع اإليجار بسبب فقدان العمل أو حاالت أخرى مرتبطة باألزمة .1
ي لهاامتأخرات  منخفضة  غير مخالفة و هي األرس الت 

  األرس الت 

 . الصحية  لكوفيد 

ل المستأجر بسبب الصعوبات االقتصادية  المرتبطة باألزمة الصحية  .2 ي الحفاظ عىل المي  
ي ليس لها متأخرات ، ولكن لديها صعوبة ف 

  األرس الت 

 لكوفيد 

ن الذين استفادوا  من إجراء    تقديم الطلب    2020ماي   MISURA UNICAيمكن للمواطني 

   31/1/2020يجب أن تكون الصعوبات االقتصادية لألرسة قد ظهرت بعد 

 كيف سيتم دفع المساهمة:  •

ل   سيتم تقديم مساهمة لمالك المي  

ي اإليجار( بالنسبة لطلبات الفئة األوىل 
ي لديها متأخرات  منخفضة غير مخالفة ف 

يورو   €1.500,00أشهرإيجار وعىل أي حال ال تزيد عن  4)  العائالت الت 

 العقد\ لبيتل

ي اإليجار(  بالنسبة لطلبات الفئة الثانية
 . يورو  1.000,00€ شهرين وال يزيد عىل كل حال عن )  األرس بدون متأخرات ف 

 كيفية تقديم الطلب :  •

ي ستبدأ    من الساعة 
ي  12.00يجب تقديم الطلبات حرصًيا عىل المنصة المخصصة و الت 

ي   23.59حت   2021يناير  25ف 
اير  26ف  عىل الموقع    2120فير

ي 
ون   www.incrocicomuni.itاإللكي 

 الوثائق المطلوب تقديمها   •

 نسخة من عقد اإليجار مسجل و صالح 

ي النفقات المستحقة عىل المستأجر 
ي ) ترصي    ح من مالك السكن يوضح فيه الدين  الصاف 

ون   www.incrocicomuni.itيوجد نموذج عىل الموقع اإللكي 

 بطاقة هوية صالحة

بالنسبة لمواطنين الذين ال  يتوفرون على        26.000,00€ يكون كحد أقصى  2021لسنة   ISEEعند الطاب يجب اإلعالن عن امتالك  •
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