City of Fountain Valley

Small Business
Emergency Relief
Grant Program
Assisting Businesses
Experiencing Financial Losses due to
COVID-19 in partnership with the Small
Business Development Center

ELIGIBILITY
BUSINESSES MUST:
• Have been affected by COVID-19
• Be located in Supervisorial District 2 of Fountain
Valley (Warner Ave to South City limits)
• Have an active Fountain Valley business license
(Minimum 6 months)
• Have 25 or fewer employees, including owner
• Priority will be for businesses closed due to the
stay at home order
Additional requirements located on application.

GRANTS AWARDED
BY LOTTERY
Business awardees will be
selected by lottery during a live broadcast.

NEED HELP?
CONTACT THE SBDC
The Small Business Development Center (SBDC) can
help you with your application and help awardees with
additional funding requirements - at no cost.
Contact Us at 1-800-616-7232 or visit us online to book
an appointment: ociesmallbusiness.org

$5,000 Grants Available

Awardees Must Agree to Create a Safe
Reopening Plan

Application Opens
Wednesday, February 10th at 5:00 p.m.
until Tuesday, February 16th at 5:00 p.m.

Informational Webinar
The Small Business Development Center
(SBDC) presented information on the loan
program and answered your questions.
Missed the webinar?
Watch the recording: bit.ly/3cwrk5K
FOR MORE INFORMATION AND THE
APPLICATION VISIT:
fountainvalley.org/1341/Small-Business-Emergency-Relief-Grant-Pr

POWERED BY

Vietnamese >>>

Thành Phố
Fountain Valley
Chương trình tài trợ cứu trợ
khẩn cấp cho doanh nghiệp
nhỏ
Hỗ trợ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tài chính
do COVID-19 gây ra Với sự hợp tác của Trung tâm
Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ
Điều kiện tham gia của doanh nghiệp:
• Đã bị ảnh hưởng bởi COVID-19
• Trụ sở đặt tại Quận Giám sát số 2 của Fountain
Valley(từ Warner Ave đến South City)
• Đang có giấy phép kinh doanh tại Fountain Valley (Tối
thiểu 6 tháng)
• Có ít hơn 25 nhân viên, bao gồm cả chủ sở hữu
• Ưu tiên cho các doanh nghiệp đã đóng cửa do lịnh
phải ở nhà.
Yêu cầu bổ sung được liệt kê trong đơn xin tài trợ
Tài trợ bằng hình thức xổ số
Những doanh nghiệp sẽ được chọn bằng hình thức ngẫu
nhiên trong buổi hội thảo trực tuyến
Cần hỗ trợ ?
Liên hệ Trung Tâm SBDC

Tài trợ lên đến $ 5.000
Doanh nghiệp nhận tài
trợ phải đồng ý lên
kế hoạch mở lại hoạt
động an toàn
Thứ Tư, ngày 10 tháng
Hai lúc 5:00 chiều. cho
đến Thứ Ba, ngày 16
tháng 2 lúc 5:00 chiều.
Thông tin hội thảo trên web
Trung tâm Small Business
Development Center (SBDC) đã trình
bày thông tin về chương trình cho
vay và trả lời các câu hỏi của bạn.
Bạn không thể tham gia hội thảo
trên web?
Bạn có thể xem video tại đây:
bit.ly/3cwrk5K

Trung tâm phát triển doanh nghiệp nhỏ (SBDC) có thể
giúp bạn trọng quá trình nộp đơn và giúp doanh nghiệp
nhận cứu trợ với các yêu cầu tài trợ bổ sung - miễn phí.

Để biết thêm thông tin và truy cập ứng dụng:
fountainvalley.org/1341/Small-Business-Emergency-Relief-Grant-Pr

Các mẫu đơn đăng ký có sẵn trực tuyến và trực
tiếp nhận tại City Hall
10200 Slater Avenue, Fountain Valley, CA 92708

