4/19/2021

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
Chủ đề: Tài trợ địa điểm - Sửa địa chỉ email liên hệ
Ngày 19 tháng 4 năm 2021

Kính gửi Chủ Giấy phép Giải trí,

Sửa lại địa chỉ email liên hệ. Nó phải là: sbc@sfgov.org . Xin lỗi cho các lỗi.
Thị trưởng London N. Breed hôm nay thông báo Quỹ Phục hồi Địa điểm Giải trí và Âm nhạc của Thành phố (“Quỹ Địa
điểm”) sẽ bắt đầu nhận đơn xin tài trợ vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 năm 2021. Quỹ Địa điểm được thành lập để cung
cấp hỗ trợ tài chính cho hoạt động trực ếp có trụ sở tại San Francisco các địa điểm âm nhạc và giải trí để ngăn chặn
việc đóng cửa vĩnh viễn do áp lực của đại dịch COVID-19. Bạn nhận được email này vì bạn đã có giấy phép Địa điểm Giải
trí (POE) vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, đây là một trong những yêu cầu.
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.
YÊU CẦU 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 .
Quỹ Địa điểm do Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ của San Francisco quản lý và được phát triển với sự tham vấn của các
bên liên quan từ Văn phòng Phát triển Lực lượng Lao động và Kinh tế, Ủy ban Giải trí, Ủy ban Doanh nghiệp Nhỏ, Liên
minh Địa điểm San Francisco và Liên minh Địa điểm Độc lập. Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ đã tạo Quy tắc Quỹ Địa
điểm dựa trên Bộ luật Hành chính Mục 10.100-308 .
Đơn đăng ký mở vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 4 và hạn chót nộp đơn là Thứ Tư, ngày 5 tháng 5 năm 2021, lúc 11:59 tối
theo giờ PDT.
Yêu cầu tài trợ bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau:
Doanh nghiệp của bạn phải có giấy phép Địa điểm Giải trí (POE) vào ngày 25 tháng 2 năm 2020. Bạn cũng
phải duy trì giấy phép POE đó.
Chức năng chính của doanh nghiệp của bạn phải là cung cấp giải trí trực ếp , nghĩa là bạn có không gian
biểu diễn và khán giả, hệ thống âm thanh và hệ thống ánh sáng.
Bạn phải chứng minh rằng doanh nghiệp của bạn thường xuyên tổ chức chương trình giải trí trực ếp.
Trước ngày 25 tháng 2 năm 2020, doanh nghiệp của bạn phải cung cấp chương trình giải trí trực ếp trung
bình từ 16 ngày trở lên trong tháng hoặc mỗi ngày bạn mở cửa cho công chúng.
Bạn có thể sử dụng các khoản trợ cấp để trả ền thuê nhà, thế chấp, trả lương, thuế tài sản không có bảo đảm, bảo
hiểm hoặc chi phí ện ích.
THIẾT LẬP NHÀ CUNG CẤP
Nếu bạn n rằng doanh nghiệp của mình sẽ đủ điều kiện để đăng ký tài trợ của Quỹ Địa điểm, bạn nên thiết lập doanh
nghiệp của mình với tư cách là "Nhà cung cấp" với Thành phố và Quận San Francisco, điều này có thể sẽ cần thiết để
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thanh toán các khoản tài trợ. 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.
Để biết thêm thông n, hãy liên hệ với Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ San Francisco tại sbc@sfgov.org hoặc gọi 415554-6680.
Cảm ơn bạn.
Xin vui lòng,
Regina Dick-Endrizzi
Giám đốc Điều hành, Văn phòng Doanh nghiệp Nhỏ
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