CÁCH ĐỂ TÔI CÓ THỂ NHẬN
ĐƯỢC HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHO
DOANH NGHIỆP CỦA MÌNH?

Doanh nghiệp của quý vị có đặt
tại Portland, Maine không?

Có
Quý v ị có th ể h ộ i đ ủ
đi ề u ki ệ n n ộ p đ ơ n
đăng ký xin nh ậ n h ỗ
tr ợ tài chính t ừ
Thành Ph ố Portland.

Không

Quý vị có một cơ sở chăm
sóc trẻ em hay muốn gầy
dựng một doanh nghiệp
như vậy không?

SMPDC: smpdc.org/economic_recovery
GPCOG (CHỈ đối với Quận Cumberland)
www.gpcog.org/422/Loan-Programs

Khoản Vay Thương Mại
Tiêu Chuẩn
Doanh nghiệp vẫn chưa thể nhận
được một khoản vay của ngân
hàng HOẶC cần một khoản vay
của Thành Phố Portland để bổ
sung cho khoản vay của ngân
hàng.
Khoản vay từ $10,000 đến
$200,000
Tỷ lệ lãi suất cao hơn ngân hàng
1-2 phần trăm
Thời hạn trả lại thường là 5-7
năm
Các tổ chức phi lợi nhuận hội đủ
điều kiện

yes

Không

Quý vị có thu nhập từ
thấp đến trung bình?*

Không

Không

Bạn là nghệ sĩ, doanh
nghiệp nghệ thuật hay
nghệ thuật phi lợi nhuận?
Có

Có

Khoản Tài Trợ Doanh Nghiệp
Nhỏ
Khoản tài trợ lên đến $7,500
0-7 nhân viên (kể cả chủ doanh
nghiệp)
Chủ sở hữu doanh nghiệp phải có thu
nhập ở mức thấp/trung bình**
Doanh nghiệp đặt văn phòng tại nhà
hội đủ điều kiện nhận khoản vay lên
đến $3,500
Doanh nghiệp hoạt động tại các không
gian thương mại hội đủ điều kiện nhận
$7,500

Có

Quỹ Tài Trợ Giúp Đỡ
Nghệ Sĩ
Có tới $1,000 tài trợ dành
cho những doanh nghiệp
và tổ chức phi lợi nhuận
về nghệ thuật
$500 cho nghệ sĩ
Nộp đơn tại
creativeportland.com/arti
strelief
Cư dân của Greater
Portland cũng có thể đủ
điều kiện

Có

Khoản Tài Trợ Chăm
Sóc Trẻ Em Lớn
Mạnh Portland
Những Khởi Nghiệp Tại
Nhà có đủ điều kiện để
nhận tới $15,000
Những Cơ Sở và Chương
trình Ngoại Khóa đang
hoạt động (có ít hơn 50
trẻ) đủ điều kiện để nhận
tới $11,000
Các tổ chức phi lợi nhuận
cũng đủ điều kiện

Quý vị có đang muốn tìm thêm nguồn quỹ không?

