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Vòng 3: Làm việc với Washington Small
Business Grants
Các đơn xin tài trợ khẩn cấp lên đến 20.000 đô la sẽ mở vào đầu
tuần này

Thống đốc Jay Inslee đã công bố thêm 70 triệu đô la cho các khoản tài trợ kinh
doanh. 50 triệu đô la trong số này dành cho Vòng 3 của các khoản tài trợ dành cho
Doanh nghiệp Nhỏ của Washington. Phần còn lại sẽ tài trợ cho các doanh nghiệp đủ
điều kiện đã đăng ký trong các vòng trước của chương trình tài trợ khả năng phục
hồi của chúng tôi.
LƯU Ý: Các doanh nghiệp đã đăng ký chương trình tài trợ khả năng phục hồi sẽ
không cần thực hiện bất kỳ hành động nào
Lưu lượng truy cập trang ứng dụng có thể cao nên thời gian tải trang có thể bị ảnh
hưởng. Các ứng viên được khuyến khích kiên nhẫn hoặc thử truy cập trang web
vào những giờ không phải cao điểm như sáng sớm, chiều tối hoặc cuối tuần.

Ai có thể nộp đơn cho Vòng 3?
Các khoản tài trợ này được ưu tiên cho:
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Các doanh nghiệp nhỏ có doanh thu hàng năm từ 5 triệu đô la trở xuống trong
năm 2019
VÀ
Các doanh nghiệp trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các biện pháp y
tế công cộng gần đây hoặc các lĩnh vực đã chịu tác động tích lũy, đáng kể. Ví dụ
bao gồm các nhà hàng đủ dịch vụ, trung tâm thể dục, sân chơi bowling và các địa
điểm tổ chức sự kiện và âm nhạc.
Một số tổ chức phi lợi nhuận cũng có thể đủ điều kiện nếu họ có hoạt động kinh
doanh chính thuộc danh mục tương tự như đã nêu ở trên. Ví dụ - một nhà hàng
đầy đủ dịch vụ phi lợi nhuận hoặc địa điểm âm nhạc phi lợi nhuận.
Nếu Thương mại có thể tài trợ cho tất cả những người nộp đơn đủ điều kiện từ
nhóm ưu tiên và quỹ vẫn còn, chúng tôi có thể cung cấp tài trợ cho các doanh
nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận bổ sung từ các lĩnh vực khác hoặc những người
có doanh thu hàng năm lớn hơn 5 triệu đô la.
Ứng dụng mô tả các tiêu chí bổ sung.




Khoản trợ cấp chi trả cho những gì:
Khoản tài trợ giải thưởng tối đa sẽ lên đến 20.000 đô la.
Khoản tài trợ này chỉ có thể trang trải các chi phí hoặc chi phí phát sinh do COVID19 và cần thiết để tiếp tục hoạt động kinh doanh.
Đơn đăng ký có chi tiết hơn về những chi phí được bao trả bởi khoản trợ cấp này.

Làm sao để đăng kí:
Cổng ứng dụng trực tuyến sẽ mở trong tuần này và một liên kết đến ứng dụng sẽ
xuất hiện trên trang này.
Ưu tiên sẽ được ưu tiên cho các ứng dụng nhận được trước ngày 11 tháng 12 năm
2020. Nếu Commerce có thể tài trợ cho tất cả các ứng viên nộp vào thời điểm đó,
chúng tôi có thể xem xét các ứng viên nộp sau ngày 11.
Đây là danh sách kiểm tra thông tin bạn cần chuẩn bị sẵn sàng:
Người nộp đơn W-9 Yêu cầu Mã số Nhận dạng Người nộp thuế
Bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ do chính phủ cấp
Đối với các doanh nghiệp thuộc sở hữu của thành viên bộ lạc: giấy phép hoặc giấy
chứng nhận nếu hoạt động kinh doanh được tiến hành bên ngoài khu vực pháp
lý
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của bộ lạc; thư hoặc giấy xác nhận từ bộ tộc công nhận bạn là một doanh nghiệp
nếu hoạt động kinh doanh nằm trong phạm vi quyền hạn của bộ lạc.
Bản sao Tờ khai thuế năm 2019 hoặc xác nhận khác về Tổng doanh thu kinh
doanh năm 2019.
Đối với các doanh nghiệp có địa điểm thực tế, bằng chứng về địa điểm đó, chẳng
hạn như hợp đồng thuê, báo cáo thuế, hóa đơn điện nước, v.v.
Mã NAICS hoặc mô tả rõ ràng về hoạt động kinh doanh chính của bạn. Mã NAICS
hữu ích nhưng không cần thiết. Nếu bạn chưa từng sử dụng mã NAICS, bạn có thể
tìm hiểu thêm tại đây: Mã NAICS là gì? và khám phá mã NAICS để xem mã nào phù
hợp với doanh nghiệp của bạn.

Áp dụng ngay bây giờ!

Áp dụng ngay bây giờ!




Có một câu hỏi? Cần giúp đỡ?
Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ
bizgrants@commerce.wa.gov hoặc gọi:

(360) 725-5003
Nếu bạn cần hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, Commerce có
mạng lưới các đối tác Hỗ trợ kinh doanh có thể giúp bạn trong quá trình đăng
ký.

Được thiết kế và quản lý bởi Nhóm Dịch vụ Tiếp thị & Nông thôn Thương mại.
startup.choosewashingtonstate.com/working-washington-round-3/
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Tuyên bố về khả năng truy cập trang
web

 
Thiết kế bởi Elegant Themes | Được cung cấp bởi WordPress
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