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Opisina ng Maliit na Negosyo
 
 
Paksa: Venue Grant - Makipag-ugnay sa Pagwawasto ng Email Address
 
 
Abril 19, 2021

 
Minamahal na Lugar ng Permit Holder ng Libangan,
 
Pagwawasto sa contact email address. Dapat ito ay: sbc@sfgov.org . Humihingi ng paumanhin para sa
error. 
 
Inihayag ngayong araw ni Mayor London N. Breed na ang Music and Entertainment Venue Recovery Fund ng Lungsod
("Venue Fund") ay magsisimulang tumanggap ng mga aplikasyon para sa mga gawad sa Miyerkules, Abril 21, 2021. Ang
Venue Fund ay i�natag upang magbigay ng suportang pampinansyal sa live na nakabase sa San Francisco mga lugar ng
musika at libangan upang maiwasan ang kanilang permanenteng pagsara dahil sa presyur ng COVID-19 pandemya.
Natatanggap mo ang email na ito dahil mayroon kang permit sa Place of Entertainment (POE) noong Pebrero 25, 2020,
na isa sa mga kinakailangan.
 
Si Mayor Breed at Supervisor Ma� Haney ay naglaan ng $ 3 milyon sa Venue Fund, at ang unang ikot ng mga gawad ay
gagasta ng lahat ng $ 3 milyon sa pantay na halaga sa bawat venue na karapat-dapat tumanggap ng pondo. Ang mga
gawad ay hindi bababa sa $ 10,000 para sa bawat venue, kahit na ang halagang iyon ay magkakaiba batay sa kung
gaano karaming mga lugar ang kwalipikado para sa programa.
 
MGA KINAKAILANGAN NG GRANT
 
Ang mga lugar na interesado sa pag-apply para sa isang bigyan ng Venue Fund ay maaaring matuto nang higit pa sa
sfosb.org/ venuefund .
 
Ang Venue Fund ay pinamamahalaan ng Opisina ng Maliit na Negosyo ng San Francisco at binuo sa konsultasyon sa
mga stakeholder mula sa Office of Economic and Workforce Development, the Entertainment Commission, the Small
Business Commission, the San Francisco Venue Coali�on, and the Independent Venue Alliance. Ang Opisina ng Maliit
na Negosyo ay lumikha ng Mga Panuntunan sa Pondo ng Venue batay sa Administra�bong Code ng Seksyon 10.100-
308 .  
 
Bukas ang mga aplikasyon sa Miyerkules, Abril 21, at ang deadline ng aplikasyon ay Miyerkules, Mayo 5, 2021, sa 11:59
pm PDT.
 
Kabilang sa mga kinakailangan sa pagbibigay, ngunit hindi limitado sa, ang mga sumusunod:

Ang iyong negosyo ay dapat mayroong permit ng Place of Entertainment (POE) noong Pebrero 25, 2020.
Dapat mo ring pana�lihin ang POE permit na iyon.
Ang pangunahing tungkulin ng iyong negosyo ay dapat na nag-aalok ng live na entertainment,
nangangahulugang mayroon kang mga puwang sa pagganap at madla, sound system, at ligh�ng system.
Dapat mong ipakita na nagho-host ang iyong negosyo ng regular na live na entertainment. Bago ang
Pebrero 25, 2020, ang iyong negosyo ay dapat na magbigay ng live na entertainment 16 o higit pang mga
araw sa isang buwan sa average o araw-araw na bukas ka sa publiko.

 
Maaari mong gami�n ang mga gawad upang magbayad para sa renta, mortgage, payroll, mga unsecured na buwis sa
pag-aari, seguro o mga gastos sa u�lity.
 
SET-UP NG SUPPLIER
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Kung naniniwala kang magiging karapat-dapat ang iyong negosyo na mag-apply para sa isang bigyan ng Venue Fund,
inirerekumenda na i-set up mo ang iyong negosyo bilang isang "Tagatustos" sa Lungsod at County ng San Francisco, na
malamang na kinakailangan para sa pagbabayad ng mga gawad. Mag-click dito para sa mga alituntunin tungkol sa
proseso ng pag-set up ng Supplier . Walang gastos upang mai- set up bilang isang Tagatustos.    
 
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnay sa San Francisco Office of Small Business sa sbc@sfgov.org o
tumawag sa 415-554-6680.
 
Salamat.
 
Mabait,
Regina Dick-Endrizzi 
Execu�ve Director, Opisina ng Maliit na Negosyo
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