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Những Câu Thường Được Hỏi 
 
1. Chương trình Quỹ Bảo Trợ Khu Lân Cận Cộng Đồng là gì?   

Chương trình Quỹ Bảo Trợ Khu Lân Cận Cộng Đồng có tiền tài trợ từ $20,000 đến $200,000 cho 
những tổ chức phi lợi nhuận, các nhóm cộng đồng, và doanh nghiệp muốn thực hiện những dự án 
phát triển và hoạt động của các doanh nghiệp trong khu vực và hành lang .  
 

2. Ngày nào có thể nộp đơn? 
Đơn được nhận từ ngày thứ Ba, 2 tháng Tám và hạn chót là ngày thứ Năm, 25 tháng Tám.  Thủ tục 
nộp đơn sẽ tiếp tục được nhận cho đến khi hết tiền quỹ. 

 
3. Những tổ chức nào hội đủ điều kiện để nộp đơn?  

Tiền tài trợ sẽ được phân phối cho các nhóm trong cộng đồng, các tổ chức phi lợi nhuận, và các doanh    
nghiệp (cho cả những cơ sở mới)  
 

4. Loại Đề Án Nào Sẽ Được Cứu Xét?  
Các hội chợ, việc phối hợp các sự kiện, và các ý tưởng mới phù hợp với mục tiêu chính của chương 
trình nhằm phát triển khoảng trống và gia tăng sinh hoạt kinh tế trong khu lân cận như đã định nghĩa 
trong họa đồ Recovery Index Map của thành phố nếu chỉ số bằng hoặc kém hơn 0.89. 
 

5. Các Tổ Chức Và Doanh Nghiệp Làm Gì Để Có Thể Nộp Đơn?  
Các tổ chức và doanh nghiệp hội đủ điều kiện có thể điền đơn trên mạng.  
 

6. Chương Trình Có Đặt Ưu Tiên Trong Quyết Định Tài Trợ Không?     
• Các dự án hội đủ tiêu chuẩn trong chương trính ưu tiên của khu vực, như đã được ghi nhận bởi 

Đơn vị Công Lý & Ổn Định của Denver (NEST) bao gồm: East Colfax, Globeville, Elyria_Swansea, 
Montbello, Northeast Park Hill, Sun Valley, Valverde, West Colfax, Westwood, và Villa Park. 

• Các dự án kích thích sinh hoạt kinh tế trong khu vực qua việc quảng bá tính chất duy nhất của 
cộng đồng nhờ các sinh hoạt sáng tạo; sự hợp tác của cộng đồng; và việc gia tăng thăm viếng 
qua lại những nơi ưa thích. 

• Các dự án đặt ưu tiên cho khu vực dân cư thấp gồm các cộng đồng người da màu, người cao 
niên, người nghèo hay vô gia cư, những người từng bị tù tội, người mới nhập cư và dân tỵ nạn, 
người khuyết tật, dân LGBTQ+, cựu quân nhân, vân vân…  

• Các dự án phục vụ các cộng đồng chịu ảnh hưởng xấu vì đại dịch COVID - 19 
• Các dự án làm lợi cho toàn hành lang/khu vực hơn là chỉ phục vụ cho một thực thể mà thôi 

(chẳng hạn như những dự án phục vụ cho cả hành lang thương mại thay vì chỉ một cơ sở thôi) 
• Các dự án thực hiện trước tháng Mười Hai, 2022 

 

https://experience.arcgis.com/experience/1fd45e1083c744da9400dbf597d51d14/
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7. Quỹ Tài Trợ Được Chấp Thuận Dùng Vào Việc Gì? 
“Sự kiện Tích Cực” định nghĩa trong mục tiêu của quỹ tài trợ là dành cho các sự kiện hoặc việc tô 
điểm các dự án làm gia tăng thêm việc đi lại và kích thích sinh hoạt kinh tế trong những hành lang 
thương mại.  
 
Những ví dụ được quỹ tài trợ chấp thuận chi dụng để kích thích sinh hoạt gồm có: 

• Bảng hiệu 
• Nhân lực (như trả lương cho các nhân viên thuê ngắn hạn trong việc tổ chức sự kiện.   

Không được dùng vào việc lao động xây cất) 
• Các vật liệu và cung ứng cho dự án 
• Quảng bá và hội nhập cộng đồng 
• Các chi phí về ngôn ngữ 
• Nghệ thuật và trang trí 
• Các thiết bị xem và nghe 
• Giải trí 
• Quà tặng và giải thưởng cho khách tham dự 
• Các dự án làm đẹp (làm lợi cho hành lang/khu vực)  

 
Các ví dụ tiền quỹ được chấp thuận dùng cho những dự án làm đẹp gồm có: 

• Cải cách hình ảnh hay cách phô trương (làm lợi cho hành lang/khu vực) 
• Các buổi triển lãm công cộng 
• Chăm sóc vườn tược 
• Biểu ngữ & trang trí 
• Các cải thiện về lối ra vào  
• Quảng bá thương mại (làm lợi cho hành lang/khu vực) 
• Nâng cấp cách thức buôn bán/phối hợp các cố gắng 

 
8. Quỹ Tài Trợ Không Thể Dùng Vào Việc Gì? 

• Giấy phép của Thành phố 
• Đơn Vị Phát Triển Kinh Tế & Cơ Hội của Chương Trình Công Lý & Ổn Định Khu Vực của Denver 

sẽ làm việc với những ai được miễn trả lệ phí cấp giấy phép nếu có thể. 
• Các chi phí chung dùng trong hoạt động (thuê mướn, tiền điện nước, lương thợ, vân vân…) 
• Thức ăn và giải khát 
• Lao động xây cất 
• Các sinh hoạt không liên hệ đến dự án hay không phù hợp với mục tiêu của dự án 
• Các sinh hoạt bát hợp pháp hay không đòi hỏi phải có giấy phép 
• Các sinh hoạt chỉ chú trọng vào một thực thể mà thôi (nghĩa là chỉ phục vụ duy nhất một cơ 

sở thương mại hoạt động trong một hành lang thương mại mà thôi)  


