
Влада штату 29 березня запускає новий етап грантової програми для малого бізнесу 

Working Washington 

Новий етап програми спрямовано на підприємства, які мають фізичний офіс, адже саме 

вони зазнали найбільшого прямого впливу заходів з охорони здоров’я у зв’язку з COVID-19 

29 березня Департамент торгівлі штату Вашингтон починає прийом заявок на отримання 

грантів у рамках 4-го етапу програми Working Washington. Власники підприємств можуть 

знайти інформацію про програму та посилання на портал для подання заявок на вебсайті 

commercegrants.com. 

Це четвертий етап грантової програми Working Washington. Законодавці виділили на 

поточний етап 240 млн доларів США у рамках закону про превентивні заходи, що також 

передбачає додаткове фінансування допомоги на оренду й інших заходів у відповідь на 

COVID-19.  

Нижче зазначено деякі з критеріїв, які передбачає цей закон.  

 Підприємства повинні використовувати грантову допомогу на покриття 
витрат, понесених у період із 1 березня 2020 року по 30 червня 2021 року.  

 Департамент торгівлі має брати до уваги попередні суми, розподілені за 
програмою Working Washington через агентство або афілійованих партнерів. 
Це означає, що суми грантів будуть різними. Максимальна сума гранту 
становитиме 25 000 дол. США.  

 Гранти повинні розподілятися рівномірно по території штату, а також серед 
історично обділених і вразливих категорій населення. 

Ці гранти спрямовані на комерційний малий бізнес у галузях, що несуть матеріальні 
витрати у зв’язку зі своєю операційною діяльністю та зіткнулися з найсерйознішими 
проблемами в їх покритті, адже були змушені припинити діяльність. До матеріальних 
витрат належать, зокрема, оренда приміщення, комунальні послуги, фонд оплати праці й 
засоби індивідуального захисту. 

Прийнятні заявки будуть розглянуті на основі зазначених нижче критеріїв для визначення 

пріоритетності.  

 Галузі, яким довелося припинити діяльність внаслідок заходів у сфері 
безпеки й охорони здоров’я. 

 Розмір бізнесу (визначається на основі доходу за 2019 рік). 

 Утрачений дохід у 2020 році порвняно з 2019 роком, а також додаткові 
витрати на дотримання безпеки діяльності. 

 Щоб забезпечити рівномірний розподіл, Департамент торгівлі також 
братиме до уваги підприємства, що працюють у сільській місцевості та в 
громадах із низьким рівнем доходу, а також підприємства, власники яких 
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належать до історично обділених категорій населення (меншини, ветерани, 
ЛГБТК + або жінки). 

Портал подання заявок буде відкритий до 17:00 за тихоокеанським часом (PDT) 9 квітня. 

Інформація про заявки й технічна допомога надаються кількома мовами й доступні

широкому колу людей з обмеженими можливостями.  

Починаючи з 22 березня, підприємства можуть звертатися за технічною підтримкою в кол-

центр Департаменту торгівлі за номером (855) 602-2722. Кол-центр для додаткових мов 

відкриється 29 березня. На вебсайті commercegrants.com власники підприємств можуть 

отримати додаткову інформацію про критерії участі в програмі; документи, необхідні для 

подання заявки; а також контактні дані для отримання допомоги. 

Цей інтерактивний звіт містить детальні відомості про розподіл попередніх грантів за 

програмою Working Washington і програмами відновлення. Стислий опис заходів 

Міністерста торгівлі у відповідь на COVID-19, зокрема грантових програм для комерційних 

і некомерційних організацій, ви знайдете тут. 
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