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Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Quỹ địa điểm - Đơn xin tài trợ mở 4/21 lúc 5 giờ chiều
Ngày 21 tháng 4 năm 2021
Kính gửi Chủ Giấy phép Giải trí,
Đầu tuần này, chúng tôi đã thông báo cho bạn về Quỹ Phục hồi Địa điểm Âm nhạc và Giải trí của Thành phố. Cổng đăng
ký tài trợ dự kiến sẽ mở hôm nay, Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021 lúc 5 giờ chiều và các đơn đăng ký sẽ được chấp
nhận đến hết thứ Tư, ngày 5 tháng 5 năm 2021 lúc 11:59 giờ PDT.
Thị trưởng Breed và Giám sát Ma Haney đã phân bổ 3 triệu đô la cho Quỹ Địa điểm, và vòng tài trợ đầu ên sẽ sử
dụng tất cả 3 triệu đô la với số ền bằng nhau cho mọi địa điểm đủ điều kiện nhận tài trợ. Các khoản tài trợ sẽ ít nhất là
10.000 đô la cho mỗi địa điểm, mặc dù số ền đó sẽ thay đổi dựa trên số lượng địa điểm đủ điều kiện cho chương
trình.
Các doanh nghiệp đủ điều kiện nên thiết lập doanh nghiệp của bạn với tư cách là "Nhà cung cấp" với Thành phố và
Quận của San Francisco, điều này có thể sẽ cần thiết để thanh toán các khoản trợ cấp. Nhấp vào đây để xem hướng dẫn
về quy trình thiết lập Nhà cung cấp . Không có chi phí để được thiết lập như một Nhà cung cấp.
Các địa điểm quan tâm đến việc đăng ký tài trợ của Quỹ Địa điểm có thể m hiểu thêm tại sfosb.org/ venuefund .
Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ với Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ San Francisco tại sbc@sfgov.org hoặc gọi 415-5546680.
Cảm ơn bạn.
Xin vui lòng,
Regina Dick-Endrizzi
Giám đốc Điều hành, Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
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