Tiểu bang sẽ khởi động vòng tài trợ mới của quỹ tài trợ các doanh nghiệp nhỏ Working
Washington vào ngày 29 tháng 3
Vòng tài trợ mới nhất sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh thực tế bị tác
động trực tiếp nhất bởi các biện pháp y tế công cộng COVID-19
Department of Commerce (Bộ Thương Mại) của Tiểu Bang Washington sẽ bắt đầu nhận đơn
đăng ký cho Quỹ Tài Trợ Working Washington (Làm Việc Tại Washington): Vòng 4 vào ngày 29
tháng 3. Các chủ doanh nghiệp có thể tìm thêm thông tin về chương trình và đường dẫn đến
cổng đăng ký tại commercegrants.com.
Đây là vòng thứ tư của chương trình cấp tài trợ Working Washington. Các cơ quan lập pháp đã
phê duyệt $240 triệu cho vòng tài trợ hiện tại như một phần của dự luật hành động sớm cũng
đã cung cấp kinh phí bổ sung cho việc hỗ trợ tiền thuê nhà và các nỗ lực ứng phó với COVID-19
khác.
Một số tiêu chí được nêu trong luật này bao gồm:




Các doanh nghiệp phải nộp đơn xin khoản tiền tài trợ này cho các chi phí phát
sinh trong thời gian từ ngày 1 tháng 3 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021.
Commerce phải cân nhắc đến các khoản tài trợ Working Washington trước đây
đã được phân phối bởi cơ quan hoặc các đối tác liên kết. Điều này có nghĩa là các
khoản tài trợ sẽ khác nhau. Khoản tiền tài trợ tối đa sẽ là $25,000.
Khoản tài trợ phải được phân bổ công bằng trên toàn tiểu bang và cho các nhóm
dân số bị thiệt thòi và trước đây chưa được phục vụ đầy đủ.

Các khoản tài trợ sẽ được tập trung cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động vì lợi nhuận trong
những ngành có chi phí cố định liên quan đến việc hoạt động của doanh nghiệp, và phải đối mặt
với các thách thức đáng kể trong việc thanh toán các chi phí cố định đó do doanh nghiệp được
yêu cầu đóng cửa. Các chi phí cố định bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền thuê địa điểm, dịch
vụ tiện ích, tiền lương hoặc thiết bị bảo hộ cá nhân.
Các đơn đăng ký đạt đủ điều kiện sẽ được xem xét dựa theo những tiêu chí ưu tiên sau đây:





Ngành nghề phải đóng cửa do kết quả của các biện pháp an toàn và y tế công
cộng.
Quy mô của doanh nghiệp (đo lường theo doanh thu 2019).
Thất thoát doanh thu từ năm 2019 đến năm 2020 cũng như các chi phí phát sinh
để duy trì việc hoạt động một cách an toàn.
Để đảm bảo việc phân bổ công bằng, Commerce cũng sẽ cân nhắc đến các doanh
nghiệp hoạt động tại cộng đồng nông thôn hoặc có thu nhập thấp hay các doanh
nghiệp thuộc sở hữu của nhóm dân số trước đây chưa được phục vụ (sở hữu bởi
người thiểu số, cựu chiến binh, lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBTQ+,
đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới) hoặc phụ nữ).

Cổng đăng ký sẽ được mở cho đến 5 giờ chiều theo múi giờ PDT ngày 9 tháng 4. Có thông tin
đăng ký và hỗ trợ kỹ thuật bằng nhiều ngôn ngữ và người khuyết tật có thể truy cập được.
Bắt đầu từ ngày 22 tháng 3, các doanh nghiệp có thể liên hệ với tổng đài kỹ thuật của
Commerce theo số (855) 602-2722 để được trợ giúp. Tổng đài hỗ trợ với các ngôn ngữ bổ sung
sẽ hoạt động từ ngày 29 tháng 3. Các chủ doanh nghiệp có thể truy cập commercegrants.com
để biết thêm thông tin về tính đủ điều kiện, các tài liệu cần thiết để đăng ký và cách liên hệ để
được trợ giúp.
Báo cáo tương tác này cho biết thôngtin chi tiết về việc phân bổ các khoản trợ cấp phục hồi và
tài trợ từ Working Washington trước đây. Tóm tắt về các nỗ lực ứng phó với COVID-19 của
Commerce, bao gồm các khoản tài trợ cho doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận, có tại đây.

