4-й етап грантової програми Working Washington
Термін подання заявок: з 29 березня по 9 квітня
Ви можете отримати допомогу щодо подання заявки!
ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВКУ, ВІДВІДАЙТЕ https://commercegrants.com.
Мета. Грантові кошти для надання допомоги малим комерційним підприємствам, особливо тим, які
вимушено припинили діяльність через заходи у сфері безпеки й охорони здоров’я.

Критерії для участі. Малі комерційні підприємства з фізичними офісами (окрім власного дому
підприємця), які отримали валовий дохід від 25 тис. до 5 млн дол. США у 2019 році.

Пріоритети фінансування

 Підприємства, які змушені були припинити діяльність через вимоги у сфері охорони
здоров’я та безпеки
 Підприємства, які втратили дохід унаслідок припинення діяльності
 Підприємства зі збільшеними витратами, необхідними для дотримання заходів безпеки
 Підприємства, якими володіють і керують люди з історично вразливих категорій
населення
 Рівномірний розподіл фінансування по всому штату, зокрема й у сільській місцевості

Період застосування
 Портал подання онлайн-заявок відкриється вранці 29 березня
 Заявки прийматимуться до 9 квітня о 17:00 за тихоокеанським часом (PDT)
 ЩОБ ПОДАТИ ЗАЯВКУ, ВІДВІДАЙТЕ https://commercegrants.com.

Ви можете отримати допомогу щодо подання заявки!

 Електронна адреса commercegrants@submittable.com
 Англомовний кол-центр (855) 602-2722:
8:00 – 19:00 з понеділка по п’ятницю, 13:00 – 17:00 у суботу та неділю.
 Багатомовний кол-центр (206) 333-0720:
(амхарська, арабська, англійська, мандаринська, російська, сомалійська, іспанська,
тагальська та в’єтнамська мови).
8:00 – 19:00 з понеділка по п’ятницю, 13:00 – 18:00 у суботу та неділю.
 Технічна допомога через надійні месенджери спільноти від наших надійних організаційпартнерів: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/technical-assistance-fromtrusted-community-messengers/.

Необхідна документація

 Копія поданої податкової декларації за 2019 рік (на федеральному рівні)
 Податкова декларація 2020 року (на федеральному рівні), якщо вже подавалась
Якщо документи за 2020 рік недоступні, власник підприємства має перевірити й оцінити приблизну
суму річного валового доходу.
 Єдиний ідентифікатор компаній у штаті Вашингтон (UBI)

Підприємства, що належать членам племен без номера UBI, можуть надати альтернативне
документальне підтвердження реєстрації.

На цьому вебсайті ви зможете переконатися, що ваша ліцензія на ведення підприємницької діяльності
має належний правовий статус: https://dor.wa.gov/open-business/business-licensing-and-renewalsfaqs#renewed.

 Федеральний ідентифікаційний номер роботодавця (EIN), якщо застосовується
 Дійсне посвідчення особи державного зразка з фотографією
 У разі присудження гранту необхідно заповнити форму W-9

Перелічені нижче типи підприємств і організацій не можуть брати участь у цій
грантовій програмі.
Типи підприємств






Підприємства з вираженим сексуальним характером діяльності (бізнес «для дорослих»)
Виробники сільськогосподарської продукції та аквакультур (наприклад, фермери й
тваринники)
Постачальники послуг догляду за дітьми (за винятком відпочинку й розваг)
Фінансові компанії (банки, фінансові та факторингові компанії)
Лікарні й постачальники медичних послуг (особисті послуги, як-от масаж або мануальна
терапія, ДОЗВОЛЯЮТЬСЯ)
Діяльність із марихуаною/канабісом
Пасивний бізнес (інвестиційні компанії, інвестори, які подають Додаток Е в податкових
деклараціях)
Підприємства, які переважно займаються політичною або лобістською діяльністю
Хижацький бізнес (оренда з правом викупу й інкасування чеків)
Професійні послуги (бухгалтерський облік, страхування, право, фінансові служби та фірми,
архітектори тощо)
Управління майном / нерухомість
Спекулятивний бізнес






Органи державної влади або виборні офіційні органи
Бібліотеки
Некомерційне підприємство чи організація
Навчальні заклади (початкова, середня й вища освіта)






Підприємства, які активно беруть участь у поточних або очікуваних судових процесах
Підприємства, які активно домагаються оголошення банкрутства
Підприємства, позбавлені ліцензії федеральним урядом
Підприємства, у яких станом на березень 2020 року виникли проблеми із дотриманням
законодавства чи нормативних вимог
Підприємства, щодо яких було виявлено порушення будь-якого розпорядження
губернатора, пов’язаного з COVID-19. Це, зокрема, продовження роботи після наказу її
припинити або ігнорування заходів безпеки й охорони здоров’я у зв’язку з COVID-19, які
поширювалися на підприємство.
Підприємства, які назавжди припинили діяльність або мають намір зробити це в 2021 році
Підприємства, які обмежують коло клієнтів із будь-якої причини, окрім обмежень за
дієздатністю чи за віком, передбачених законодавством















