
 
 

 

Chương trình Phục hồi Kinh tế Phố Chính East Metro 

Thông tin chung: 

Quy trình đăng ký xin tài trợ hiện đã được mở cho Chương trình Phục hồi Phố Chính East Metro ở 
St. Paul. Quỹ Saint Paul & Minnesota được chọn là một trong các tổ chức đối tác cho Chương trình 
Phục hồi Kinh tế Phố Chính của Sở Việc làm và Phát triển Kinh tế (DEED). Chương trình Phục hồi 
Phố Chính East Metro của chúng tôi sẽ phân phối tài trợ lên tới $7 triệu cho các doanh nghiệp và tổ 
chức phi lợi nhuận tại Khu Văn hóa Snelling-University-Rice, cộng đồng East Side và dọc theo 
West Seventh Street.  

Tài trợ sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dự án phục hồi kinh tế do các tổ chức phi lợi nhuận và doanh 
nghiệp chịu tác động của COVID-19, việc đóng cửa và/hoặc bỏ trống trong thời gian dài trên hành 
lang, và thiệt hại tài sản trên diện rộng do bạo động xã hội sau vụ sát hại George Floyd. Các dự án 
hội đủ điều kiện bao gồm phát triển, tái phát triển, phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng, thiết kế sơ bộ, thiết 
kế, kỹ thuật, sửa chữa hoặc cải tạo bất động sản hoặc cải thiện vốn. Các hoạt động có thể bao gồm 
nhưng không giới hạn ở: xây dựng tòa nhà, cơ sở hạ tầng, và tiện ích liên quan tại khu vực, cảnh 
quan hoặc không gian đường phố. 

Các dự án hội đủ điều kiện không bao gồm việc mua bất động sản hoặc hoạt động kinh doanh hoặc 
chi phí hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như hàng tồn kho, tiền lương hoặc vốn lưu động. 

Địa lý 

Các doanh nghiệp và tổ chức phải nằm dọc theo các hành lang sau để hội đủ điều kiện nhận tài trợ. 
Các doanh nghiệp trên lô góc tại giao lộ đầu cuối của bất kỳ tuyến hành lang nào cũng có thể nộp 
đơn đăng ký. 

Khu Văn hóa Snelling-University-Rice 

● Snelling Avenue: Portland Avenue đến Englewood Avenue  

● University Avenue: Fairview Avenue đến Rice Street  

● Rice Street: University Avenue đến Larpenteur Avenue  

Cộng đồng East Side 

● East 7th Street: Olive Street đến Arcade Street  

● Payne Avenue: East 7th Street đến Maryland Avenue  

● Arcade Street: East 7th Street đến Maryland Avenue  

● White Bear Avenue: Suburban Avenue đến Larpenteur Avenue  



● I-94 (Suburban Ave/Old Hudson Rd.): White Bear Avenue đến McKnight Road  

West 7th Street 

● West 7th Street: Kellogg Boulevard đến 35E  

Có sẵn bản đồ các hành lang này trên trang web này. 

 
Số tiền Tài trợ và Vốn Tương đáp 

Tài trợ lên đến $750.000 có thể được trao cho người nhận hội đủ điều kiện cho dự án hội đủ điều 
kiện. Đây là khoản tài trợ dùng đòn bẩy, có nghĩa là khoản tài trợ này yêu cầu vốn tương đáp. Là một 
tổ chức đối tác, Quỹ Saint Paul & Minnesota cam kết giúp tìm vốn tương đáp, được sử dụng cùng với 
các nguồn tài trợ địa phương khác và các nguồn tài chính do chính người nộp đơn tìm được.  

Người nộp đơn sẽ phải làm việc với các đối tác hỗ trợ kỹ thuật đã được xác định, họ sẽ giúp người 
nộp đơn hoàn thành thủ tục và nộp đơn đăng ký. Các dịch vụ này sẽ được cung cấp miễn phí cho 
người nộp đơn. 

Các Bước Đăng ký 

Để đăng ký, trước tiên, bạn phải hoàn thành một Biểu mẫu Tiếp nhận Đề xuất Dự án. Biểu mẫu này 
thu thập thông tin ban đầu về dự án đề xuất và tính hội đủ điều kiện của bạn. Đơn đăng ký đầy đủ sẽ 
có sẵn sau khi xác định được bạn hội đủ điều kiện ban đầu. 

Biểu mẫu này có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ trên trang web này. 

Nếu bạn cần thêm trợ giúp hoặc dịch vụ phiên dịch để hoàn thành Biểu mẫu Tiếp nhận Đề 
xuất Dự án, hãy gọi 651.325.4202 để kết nối với một thông dịch viên, sau đó người này sẽ 
giúp kết nối bạn với Quỹ Saint Paul & Minnesota. 

Biểu mẫu tiếp nhận của bạn sẽ được xem xét và Quỹ Saint Paul & Minnesota sẽ liên hệ với bạn qua 
email trong vòng 7 – 10 ngày làm việc. Tất cả người nộp đơn hội hội đủ điều kiện sau đó sẽ được kết 
nối với một đối tác hỗ trợ kỹ thuật để cùng bạn chuẩn bị đơn đăng ký.  

 
MỐC THỜI GIAN 

Đơn đăng ký sẽ được chấp nhận trên cơ sở luân phiên cho đến tháng 5 năm 2023 hoặc cho đến khi 
chi hết tất cả tài trợ, tùy thời điểm nào đến trước. 

Tất cả dự án được nhận tài trợ phải được hoàn thành trước tháng 12 năm 2026.  

 

Xin nhắc lại, nếu bạn cần thêm trợ giúp hoặc dịch vụ phiên dịch, hãy gọi 651.325.4202 để kết 
nối với một thông dịch viên, sau đó người này sẽ giúp kết nối bạn với Quỹ Saint Paul & 
Minnesota. 


