Sơ lược: Chương trình tài trợ dự án có công chúng tham gia
Chương trình tài trợ dự án có công chúng tham gia (PPG) của Bộ Môi Sinh bang Washington là một
chương trình tài trợ cạnh tranh chi đến 60.000 đô la mỗi năm cho các cá nhân hội đủ tiêu chuẩn và các tổ
chức phi lợi nhuận vì lợi ích công chúng. Mục đích của việc tài trợ này là nhằm tạo thuận lợi cho công
chúng tham gia vào việc điều tra và khắc phục các địa điểm bị ô nhiễm, và để tạo điều kiện cho tiểu bang
thực hiện các ưu tiên quản lý chất thải rắn và độc hại.
Tiêu chuẩn yêu cầu
Chương trình PPG sẽ tài trợ kinh phí cho một trong các nhóm sau:
 Những cá nhân có thể bị thiệt hại do xả thải hoặc từ nguy cơ xả thải chất độc.
 Các tổ chức phi lợi nhuận vì lợi ích công chúng có trụ sở tại bang Washington.
Ưu tiên từ chương trình
Người nộp đơn đáp ứng một trong các tiêu chuẩn dưới đây sẽ được ưu tiên xét duyệt cho việc tài trợ:
 Tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham gia tại các địa điểm có thải chất độc hại.
 Tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng tham gia vào các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng hoặc có
thu nhập thấp.
 Chưa nhận được tài trợ của PPG kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2013.
Danh mục dự án
PPG sẽ tài trợ cho hai dự án cơ bản:
 Dự án khu vực bị ô nhiễm - Các dự án này khuyến khích công chúng tham gia vào việc điều tra và
làm sạch các địa điểm bị ô nhiễm.
 Các dự án quản lý chất thải - Các dự án này tạo thuận lợi cho tiểu bang thực hiện các ưu tiên quản
lý chất thải rắn và độc hại.
Để biết thêm thông tin về cách thiết lập một dự án được tài trợ, xem Phần III – Thiết lập dự án được tài trợ
trong bản hướng dẫn của chương trình.
Cách nộp đơn
Để xin được tài trợ, quý vị phải hoàn thành và nộp đơn qua hệ thống quản lý tài trợ trực tuyến của Bộ Môi
Sinh có tên gọi Ecology Administration of Grants and Loans (EAGL). Quý vị nên đọc kỷ và thông hiểu
tất cả các hướng dẫn trong đơn. Một bản hướng dẫn sẽ được kèm trong đơn đăng ký tại EAGL. Chương
trình PPG sẽ nhận đơn từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 7 đến 5 giờ chiều ngày 11 tháng 8 năm 2017. Thông
tin về EAGL có thể tìm ở trang mạng: http://www.ecy.wa.gov/funding/EAGL.html.
Sàng lọc và đánh giá đơn đăng ký
Bộ Môi Sinh sẽ xem xét danh sách được sàng lọc để xác định xem đơn của quý vị có đáp ứng các điều
kiện. Đơn của quý vị phải được đăng ký ở EAGL đúng vào thời hạn để được xét duyệt. Đơn đăng ký
muộn sẽ không được xét duyệt.
Tất cả các đơn đăng ký hợp lệ sẽ được đánh giá theo các tiêu chuẩn sau:
 Người nộp đơn đáp ứng một hoặc nhiều yêu cầu ưu tiên.







Mức độ ảnh hưởng đối với người nộp đơn, hoặc cộng đồng được phục vụ bởi tổ chức phi lợi nhuận
do chất thải nguy hại, hoặc do các vấn đề trong quản lý chất thải mà dự án đề cấp.
Mức độ mà người nộp đơn chứng minh được khả năng quản lý quỹ tài trợ.
Thành quả trong quá khứ thông qua qũy tài trợ có công chúng tham gia.
Mức độ mà người nộp đơn chứng minh được khả năng đo lường kết quả của dự án.
Mức độ tham gia hoạt động của công chúng sẽ thúc đẩy hoặc thực hiện các ưu tiên quản lý chất
thải rắn và nguy hiểm của tiểu bang.

Đơn nộp xin tài trợ sẽ nhận được số điểm dựa trên kết quả thẩm định. Bộ Môi Sinh sẽ lập danh sách xếp
hạng cho tất cả đơn nộp. Vốn tài trợ sẽ được trao cho các đơn nộp xếp hạng cao nhất theo chương trình tài
trợ đã được thiết lập. Sau khi chọn các tài trợ để cấp nguồn vốn, Bộ Môi Sinh sẽ liên lạc với tất cả ứng
viên. Xem Phụ lục C – Sàng lọc và Thẩm Định Đơn Nộp (Application Screening and Evaluation) trong
bản hướng dẫn chương trình.
Quản lý tài trợ
Sau khi nhận được tài trợ, Bộ Môi Sinh và người nhận đàm phán phạm vi công việc, tiến độ thực hiện,
ngân sách, các điều khoản và điều kiện thỏa thuận cụ thể hoặc đặc biệt của bản hợp đồng. Bộ Mội Sinh
soạn thảo bản hợp đồng và chuyển tới người nhận để duyệt lại và ký kết.
Xem lại thông tin “the Administrative Requirements for Recipients of Ecology Grants and Loans
Managed” trong EAGL. Tài liệu này thiết lập các yêu cầu hành chính đối với tất cả các khoản tài trợ và
khoản vay do Bộ Môi Sinh quản lý trong EAGL. Bản hướng dẫn PPG có thể nghiêm ngặt hơn các yêu cầu
hành chính được tìm thấy trong EAGL. Nếu quý vị không tìm thấy đáp án cho câu hỏi của mình trong các
tài liệu này, hãy liên hệ với nhà quản lý tài trợ của quý vị để được hỗ trợ. Xem Phụ lục D –Các điều khoản
và điều kiện chung (General Terms and Conditions) trong bản hướng dẫn chương trình.
Tổng quan về hoàn phí thanh toán
 Khoản trợ cấp không phải là tiền mặt. Quý vị sẽ được hoàn trả cho các chi phí hội đủ điều kiện.
 Các khoản trợ cấp PPG không yêu cầu quý vị phải có vốn đối ứng. Khoản tài trợ này có thể trả
100% cho các chi phí của dự án hội đủ điều kiện.
 Quý vị phải gửi hóa đơn yêu cầu cần thanh toán ít nhất mỗi tháng một lần, nhưng không hơn một
lần trong một tháng.
 Quý vị phải đăng ký như một công ty toàn bang để nhận được hoàn phí thanh toán. Bộ Dịch Vụ
Doanh Nghiệp của Bang Washington (DES) phát hành chi trả các khoản thanh toán. Quý vị có thể
đăng ký trực tuyến ở đây:
http://des.wa.gov/services/ContractingPurchasing/Business/VendorPay/Pages/default.aspx.
Báo cáo tiến độ
Quý vị phải gửi báo cáo tiến độ tương ứng như một phần của hóa đơn yêu cầu thanh toán. Nhà quản lý
nguồi tài trợ không thể xử lý yêu cầu thanh toán mà không có báo cáo tiến độ.
Tái cấp nguồn tài trợ
Việc xem xét gia hạn hợp đồng PPG là một điều kiện để nhận được tài chính năm thứ hai. Bộ Môi Sinh sẽ
theo dõi thành quả của quý vị để xác định khoản trợ cấp có được gia hạn sau năm đầu tiên. Nhà quản lý tài
chính sẽ giám sát thành quả thông qua các hóa đơn yêu cầu thanh toán và báo cáo tiến độ của quý vị.

