
 

Quỹ Cơ hội sông Duwamish tìm kiếm các đề xuất cho 
các dự án do cộng đồng khởi xướng 

 
Thành Phố Seattle mời tham gia những đề xuất về các dự án tăng cao vững chắc cho những 
cộng đồng sông Duwamish. Thành phố đã dành 250.000 đô la vào ngân sách năm 2017 để 
thực hiện các dự án liên quan đến đào tạo nghề và / hoặc phát triển kinh tế, tiêu thụ thực phẩm 
và cá, các chiến lược nhà ở giá rẻ, và / hoặc các hoạt động phát triển cộng đồng chủ yếu 
chứng minh được tác động lâu dài và có thể duy trì được trong tương lai. Các dự án cần phải 
đủ quan trọng để tạo ra sự khác biệt  tác động trong cộng đồng. Ưu tiên sẽ được trao cho 
những dự án thu hút được các đối tác liên quan khác. 
 
Các đề án không đáp ứng các tiêu chí này được khuyến khích nộp đơn đến Quỹ Phù hợp Vùng 
lân cận hoặc các cơ hội tài trợ khác của Thành Phố. Mục tiêu của Quỹ Cơ hội sông Duwamish 
là nhằm mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp dọc sông Duwamish và nâng cao chất 
lượng cuộc sống của các cộng đồng lân cận. 
 
Các dự án thành công sẽ: 
 

 Giải quyết một vấn đề được xác định trong RFP này. 
 Được phát triển thông qua một quá trình bao gồm sự tham gia và dự phần của cộng 

đồng. 
 Có những bày tỏ rõ ràng về cách dự án giải quyết các ưu tiên của cộng đồng, kết quả 

mong đợi, và các thước đo được sử dụng để đo lường sự thành công. 
 Xây dựng mối liên kết giữa các cộng đồng và liên quan đến sự đa dạng của người dân 

và các tổ chức; dã tham gia vào các đối tác dự án trên khắp cộng đồng, doanh nghiệp 
và các tổ chức. 

 Được kết nối với tương lai dài hạn của những cộng đồng sông Duwamish. 
Có ngân sách rõ ràng và chứng tỏ khả năng quản lý quỹ hiệu quả. 

 
Những Ngày quan trọng với Quỹ Cơ hội Sông Duwamish: 
 

Yêu cầu những đề xuất Tháng Năm 

Nộp đơn có sẵn trên trực tuyến Tháng Năm 

Hội thảo về Đơn từ Ngày 11 tháng 5 và Ngày 16 tháng 5 

Hạn chót Nộp đơn Ngày 12 tháng 6 

Thông báo về những Nhận thưởng Tháng bảy 

 
Xin vui lòng truy cập vào trang web Cơ hội Quỹ sông Duwamish để biết thông tin cập nhật mới 
nhất. 
 
LƯU Ý: TẤT CẢ TỔ CHỨC HỢP ĐỒNG SẼ PHẢI NỘP MỘT W-9 VÀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
BẢO HIỂM BAO GỒM TÊN THÀNH PHỐ ĐƯỢC MỘT BẢO HIỂM BỔ SUNG. Các khoản Tài 
trợ sẽ không được giải ngân cho những người nộp đơn thành công cho đến khi các 
bước này được hoàn thành. 
 

http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/neighborhood-matching-fund
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/neighborhood-matching-fund
http://www.seattle.gov/services-and-information/grants-and-funding
http://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/duwamish-river-opportunity-fund

