
 

Chương trình Trợ cấp Cải thiện Môi trường Sống 
cho Cộng đồng Tài khóa 2017-2018 
Văn phòng Chương trình Portland Thịnh vượng (Prosper Portland) hiện đang tiếp 
nhận các đề xuất từ các tổ chức cộng đồng cho các dự án nhằm mục đích nâng 
cao tính sôi nổi và lành mạnh trong các khu phố cũng như cải thiện sự thịnh 
vượng cho cư dân và doanh nghiệp trong khu vực. Các dự án này phải được tọa 
lạc trong các khu Gateway Regional Center, Lents Town Center, Interstate 
Corridor hoặc Central Eastside Các khu Urban Renewal, hoặc khu phố Old 
Town/Phố Tàu/ (Chinatown). Các nguồn quỹ hiện có sẵn thông qua khoản Trợ cấp 
Cải thiện Môi trường Sống cho Cộng đồng của Chương trình Portland Thịnh 
vượng (Community Livability Grant Program) dành cho những dự án cải tiến bất 
động sản lâu dài. Các dự án này cần phải bổ sung, mở rộng hoặc cải thiện không 
gian vật lý.  

Sự ưu tiên sẽ được dành cho các dự án mang lại lợi ích cho những cộng 
đồng người da màu hoặc những người có thu nhập thấp, cũng như các dự 
án đẩy mạnh sự thịnh vượng cho toàn bộ cư dân. Những dự án này sẽ, lấy 
ví dụ: 

• Hỗ trợ những cơ hội tạo dựng tài sản dành cho những chủ doanh nghiệp 
nhỏ 

• Cải tiến khả năng tiếp cận công ăn việc làm và các dịch vụ phát triển nguồn 
lực lao động 

• Tôn vinh và tăng cường sự đa dạng về văn hóa và nguồn gốc lịch sử của 
khu phố 

• Phân phát khối tài sản chung phù hợp với các dự án được ưu tiên và các 
cơ hội củacộng đồng 

NHỮNG NGÀY GIỜ QUAN TRỌNG 

Ngày Bắt đầu Nộp Hồ sơ Đề xuất cho Chương trình Trợ cấp:  
Ngày 14 tháng 8 năm 2017 

Giờ Làm việc: Trợ giúp Đăng ký 
Prosper Portland sẽ tổ chức bốn phiên trợ giúp trong giờ hành chính vào cuối 



 

tháng 8 và tháng 9 dành cho các ứng viên muốn được trực tiếp trợ giúp 
trong việc đăng ký. Thời gian và các địa điểm sẽ được đăng lên trang mạng 
của chúng tôi. 

Hạn chót Nộp Đề xuất: 
Ngày 29 tháng 9năm 2017 vào lúc 5:00 chiều. 

Ngày Thông báo các Đề xuất được Phê duyệt:  
Ngày 15 tháng 11 năm 2017 

 

 

Năm tài chính 2017 - 2018 sẽ có những nguồn quỹ sau: 

Khu vực Tổng Số tiền Được cung cấp 

Gateway Regional Center URA $ 200,000 

Lent Town Center URA $ 250,000 

Khu phố Old Town/Chinatown  $ 200,000 

Central Eastside URA $ 100,000 

Interstate Corridor URA $ 500,000 

Những khoản trợ cấp điển hình thường có giá trị từ $10,000 đến $50,000; 
khoản trợ cấp tối đa có giá trị $300,000. Các khoản trợ cấp này được trao 
thông qua một quy trình cạnh tranh. 

 

 


