
Thêm thông tin liên lạc

Trợ cấp Sáng kiến Phát triển Cộng đồng Nông thôn

Chương trình này là để làm gì?
Chương trình này cung cấp nguồn vốn để giúp các tổ chức phát triển nhà ở và cộng đồng phi lợi nhuận hỗ trợ các dự án nhà ở, cơ sở vật chất cộng đồng cũng như phát 
triển cộng đồng và kinh tế ở các khu vực nông thôn.

Đối tượng nào có thể nộp đơn xin tham gia chương trình này?
• Các cơ quan công ích • Các tổ chức phi lợi nhuận • Các Bộ lạc được Liên bang công nhận

Khu vực nào đủ điều kiện?
Các khu vực nông thôn bao gồm các thành phố, làng, thị xã, thị trấn và các 
Vùng đất Bộ lạc được Liên bang Công nhận nằm ngoài địa giới của một thành 
phố có dân số 50.000 người trở lên và vùng đô thị hóa tiếp giáp trực tiếp của 
thành phố đó 

Tiền có thể được sử dụng như thế nào?
• Để nâng cấp các dự án nhà ở, cơ sở vật chất cộng đồng cũng như phát triển 

cộng đồng và kinh tế ở các khu vực nông thôn.

• Trợ cấp Sáng kiến Phát triển Cộng đồng Nông thôn có thể được sử dụng cho, 
nhưng không giới hạn ở:

 ˏ Việc đào tạo các bên nhận trợ cấp thứ cấp để tiến hành:
1. Đào tạo về sở hữu nhà ở

2. Đào tạo doanh nhân làm kinh doanh là người thiểu số

 ˏ Hỗ trợ kỹ thuật cho các bên nhận trợ cấp thứ cấp về

1. Phát triển kế hoạch chiến lược

2. Tiếp cận các nguồn vốn thay thế

3. Đào tạo ban lãnh đạo

4. Phát triển các cơ sở chăm sóc trẻ thành công

5. Tạo ra các công cụ đào tạo, như các video, sách bài tập và tài liệu tham 
khảo

6. Các kỹ thuật huy động vốn hiệu quả

Loại hình cấp vốn nào khả dụng?
• Mức giao trợ cấp tối thiểu là 50.000 $; mức giao trợ cấp tối đa là 250.000 $

• Tiền trợ cấp được giới hạn và được giao thông qua một quy trình đấu thầu 
cạnh tranh

Có bắt buộc phải có vốn đối ứng không?
• Yêu cầu vốn đối ứng bằng với số tiền trợ cấp

• Đóng góp bằng hiện vật hoặc dịch vụ không được sử dụng làm vốn đối ứng

• Sự hợp tác với các cơ quan liên bang, tiểu bang, địa phương, tư nhân và phi 
lợi nhuận khác đều được khuyến khích

Chúng tôi bắt đầu như thế nào?
• Đơn được chấp nhận hàng năm thông qua Thông báo về sự Khả dụng của 

Nguồn vốn (NOFA) trong tạp chí Federal Register

• Các Tài nguyên Chương trình đều có sẵn trên mạng (bao gồm các mẫu cần 
thiết, hướng dẫn, chứng nhận, v.v...)

Ai có thể giải đáp thắc mắc?
Hãy liên hệ với văn phòng Vụ PTNT địa phương.

Luật nào điều chỉnh chương trình này?
Bộ pháp điển các Quy định Liên bang; 2 CFR 200 và các Hướng dẫn được thông 
báo trong NOFA, được xuất bản trong tạp chí Federal Register.

Cập nhật Mới nhất tháng 5 năm 2016

LƯU Ý: Do các trích dẫn và thông tin khác có thể thay đổi, vui lòng luôn tham khảo hướng dẫn 
chương trình được liệt kê trong phần trên có tiêu đề "Luật nào Điều chỉnh Chương trình này?" Quý 
vị cũng có thể liên hệ với văn phòng địa phương để được hỗ trợ. Quý vị sẽ tìm thấy các mẫu, tài 
nguyên và thông tin chương trình bổ sung tại www.rd.usda.gov. USDA là một nhà cung cấp, 
doanh nghiệp và bên cho vay tuân theo các quy định về cơ hội bình đẳng.

http://www.rd.usda.gov/newsroom/federal-register-notice
http://www.rd.usda.gov/contact-us/state-offices
http://www.rd.usda.gov/newsroom/federal-register-notice
http://www.rd.usda.gov/programs-services/delta-health-care-services-grants
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