Paglaganap ng COVID-19

New Jersey Economic Development Authority (NJEDA)
Programang Pagkakaloob na Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo (Small
Business Emergency Assistance Grant Program)-Baytang 4
Paunawa sa Pagiging Available ng Pondo
Magbubukas ang paunang pagpaparehistro sa ika-9:00 am sa Lunes, ika-19 ng Abril ng 9:00
a.m. at mananatiling bukas hanggang Huwebes, ika-29 ng Abril ng 5:00 p.m. Kasunod ng
paunang pagpaparehistro, magiging available na ang aplikasyon sa regular na paraan.
Kailangang bumalik ng mga aplikante na nakapagpaunang parihistro sa
https://programs.njeda.com/en-US/ para tapusin ang aplikasyon batay sa sumusunod na
iskedyul:
•
•
•
•

Mga negosyong hindi nag-apply, o hindi naaprobahan para sa Baytang 3 na pondo - 9:00
a.m. sa Mayo 3, 2021;
Mga restawran at mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata - 9:00 a.m. sa Mayo 5, 2021;
Mga micro business (may lima o mas kaunting FTE) - 9:00 a.m. sa Mayo 10, 2021; at
Lahat ng malilit na negosyo - 9:00 a.m. sa Mayo 12, 2021

Pangkalahatang Ideya
Noong Marso 9, 2020, nag-isyu si Gobernador Phil Murphy ng Executive Order 103, na
nagdedeklara ng State of Emergency at Public Health Emergency para paigtingin ang mga
pagsisikap ng New Jersey sa pagpigil sa COVID-19. Ipinagpatuloy ni Gobernador Murphy ang
pagpapalawig ng Public Health Emergency simula ng petsang iyon. Ipinatupad ang sunodsunod na mga hakbang sa pagpigil, kasama na ang mga paghihigpit sa mga pampublikong
pagtitipon at mandatong pagsasara ng mga hindi gaanong kailangang negosyo. Habang ang
mga hakbang na ito ay kaayon ng katulad na mga hakbang na ginagawa sa buong bansa na
inaasahang maglilimita sa pagkahantad ng publiko sa COVID-19, nagkaroon na at patuloy na
magkakaroon ng masamang epekto sa ekonomiya ng ating estado.
Bilang tugon, nagtatag ang New Jersey (New Jersey Economic Development Authority, NJEDA)
ng iba’t ibang inisyatibong tulong pinansyal, kabilang na ang Programang Pagkakaloob ng
Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant
Program) - isang programang pagkakaloob ng emerhensyang pondo na tulong para
makapagbigay ng pondo sa mahusay at mabilis na paraan hangga’t maaari sa maliliit at
katamtamang laking kumpanya (mga negosyo at hindi pang-negosyo organisasyon) (“small and
medium sized enterprises, SME”) na nangangailangan ng suportang kapital sa pampasuweldo
at trabaho dahil sa masamang epekto sa ekonomiya kasunod ng deklarasyon noong Mayo 9,
2020 na State of Emergency at Public Health Emergency. Nakapokus ang unang yugto ng
programang pagkakaloob sa maliliit na negosyo sa mga piling industriya na pinakanaapektohan
dahil sa mga hakbang sa pagpigil.
Pagkatapos nito, itinatag ng NJEDA ang Programang Pagkakaloob na Emerhensyang Tulong
sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant Program)-Baytang 2,
tumatanggap ng $51 milyong dolyar mula sa Coronavirus Relief Fund (na “Pondo”), itinatag sa
ilalim ng Federal Coronavirus Aid, Relief, at Economic Security (CARES) Act, para magbigay ng
karagdagang pondo sa Baytang 1 at bigyan ng kapital ang Baytang 2. Pinalawak ng ikalawang
baytang ang programang pagkakaloob at pinalawak ang pokus nito sa mga negosyo na
mayroong hanggang 25 empleyado na katumbas ng buong panahon (full-time equivalent
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employees, FTE), at tinanggal ang mga may kaugnayan sa industriyang paghihigpit sa pagiging
kuwalipikado, bilang pagkilala sa reyalidad na halos lahat ng SME sa maraming industriya ang
naapektohan sa ekonomiya dahil sa public health emergency at nasa agarang pangangailangan
ng tulong.
Noong Oktubre 14, 2020, inilunsad ng NJEDA ang Programang Pagkakaloob na
Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant
Program)-Baytang 3, na tumatanggap ng karagdagang $70 milyon mula sa Pondo para sa
pagkakaloob na may pinalawak na kahilingan sa pagiging kuwalipikado para sa maliliit at
katamtamang laking negosyo at orginasasyong hindi pangnegosyo na may hanggang 50 FTE at
tumaas na halaga ng pondo para sa mga naapektohang mga negosyo, hal., mga restawran,
micro-busines, at mga negosyong batay sa kuwalipikadong tract ng sensus na Opportunity
Zone.
Batay sa pakete ng mga singilin na kamakailangang ipinasa ng Lehislatura ng New Jersey at
nilagdaan ni Gobernador Phil Murphy para maging batas, nagkaraoon ng karagdagang
available na $85 milyon mula sa Pondong Pantulong para sa Coronavirus (Coronavirus Relief
Fund) para pangasiwaan ng NJEDA bilang pondo na ipagkakaloob.
Layunin
Ang layunin ng Programang Pagkakaloob na Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo
(Small Business Emergency Assistance Grant Program)-Baytang 4 ay para magbigay ng
panandalian at agarang kapital para sa pampasuweldo at pagtatrabaho para suportahan ang
mga SME na naapektohan sa panahong idineklara ang state of emergency, sa ganitong paraan
natutulungan na maging matatag ang kanilang operasyon at mabawasan ang anumang
pagsisante ng mga emplayado at pagpapakasyon sa kanila.
Kuwalipikadong Paggamit
Sa ilalim ng Programang Pagkakaloob na Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo (Small
Business Emergency Assistance Grant Program)-Baytang 4, maaaring gamitin ang pondo para
sa reimbursement ng ilang partikular na pagkalugi dahil sa pagkagambala sa negosyo na sanhi
ng COVID-19. Hindi maaaring gamitin ang pondo para sa mga gastos na kapital, kabilang na
ang konstruksyon.
Disbursement ng Pondo
Ang $85 milyon na available mula sa Pondo, katulad ng naitatag sa ilalim ng CARES Act, ay
ilalaan gaya ng mga sumusuod:
Mga Restawaran: $35 milyon na nakareserba para suportahan ang mga negosyo na inuri
bilang “Mga Serbisyong Pagkain at mga Lugar sa Pag-iinom” sa ilalim ng NAICS code 722
(inilarawan bilang “Mga Restawran”), kung iisipin ang hindi timbang na epekto na naranasan ng
mga negosyong ito dahil sa COVID-19, kabilang na ang mga cap sa pagkain sa mismong
restawran at hindi pangkaraniwang gastos na sinisingil nila para lang makaagapay ang kanilang
negosyo sa ligtas na operasyon; 33 porsyento ng pondo sa kategoryang ito ay ilalaan para
suportahan ang mga entidad na may mga komersyal na address ng negosyo na matatagpuan
sa (ganap o bahagya) tract ng sensus na kuwalipikado para mapili bilang New Jersey
Opportunity Zone (hal., tract ng sensus ng Bagong Credit na Buwis sa Merkado). Dahil isa itong
reserba na gagamitin para sa mga matatanggap na aplikasyon, anumang halaga ng 33
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porsyentong kuwalipikadong reserba sa Opportunity Zone na matitira pagkatapos maproseso
ang lahat ng aplikasyon mula sa mga entidad na nasa mga kuwalipikadong tract ng sensus na
Opportunity Zone ay gagamitin para sa iba pang aplikante sa $35 milyong pondo para sa
restawran. Sa katulad na paraan, anumang halaga ng $35 milyon na matitira pagkatapos
maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga restawran ay gagamitin para sa iba pang
kuwalipikadong aplikante ng Baytang 4.
Mga Tagapagbigay ng Pangangalaga sa Bata: $10 milyon na nakareserba na pansuporta sa
mga negosyong inuri bilang “Mga Serbisyong Child Day Care” sa ilalim ng NAICS code 624410
(inilarawan bilang “Pangangalaga sa Bata”), kung iisipin ang hindi timbang na epekto na
narasan ng mga negosyong ito dahil sa COVID-19, kabilang na ang mga cap sa bilang ng
kapasidad at hindi pangkaraniwang gastos na sinisingil nila para lang makaagapay ang
kanilang negosyo sa ligtas na operasyon; 33 porsyento ng pondo sa kategoryang ito ay ilalaan
para suportahan ang mga entidad na may mga komersyal na na address ng negosyo na nasa
(ganap o bahagya) tract ng sensus na kuwalipikado para mapili bilang New Jersey Opportunity
Zone (hal., tract ng sensus ng Bagong Credit na Buwis sa Merkado). Dahil ito ay reserba na
gagamitin para sa mga matatanggap na aplikasyon, anumang halaga sa 33 porsyentong
kuwalipikadong reserba sa Opportunity Zone na matitira pagkatapos maproseso ang lahat ng
aplikasyon mula sa mga entidad na nasa mga kuwalipikadong tract ng sensus na Opportunity
Zone ay gagamitin para sa iba pang aplikante sa $10 milyong pondo para sa pangangalaga sa
bata. Sa katulad na paraan, anumang halaga ng reserbang $10 milyon na matitira pagkatapos
maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga tagapagbigay ng pangangalaga sa bata ay
gagamitin para sa iba pang kuwalipikadong aplikante ng Baytang 4.
Mga Micro-Business: Nakareserbang $25 milyon para pansuporta sa mga negosyo na
nagkaroon ng 5 o mas kaunting FTE sa bawat isa sa kanilang nakalipas na walong sangkapat
ng taon ng WR-30 filling (kabilang na ang mga negosyong walang mga FTE), kung iisipin ang
natatanging kakapusan sa pinansyal na nararanasan ng mga micro-business dahil sa COVID19, na kadalasang may mas mababang reserbang pinansyal; 33 porsyento ng pondo sa
kategoryang ito ay ilalaan na pansuporta sa mga entidad na may komersyal na address ng
negosyo (o address ng bahay para sa mga negosyong nakabase sa bahay) na matatagpuan
(ganap o bahagya) sa isang kuwalipikado tract ng sensus na mapili bilang New Jersey
Opportunity Zone (hal., tract ng sensus sa Bagong Credit na Buwis sa Merkado). Dahil ito ay
reserba na gagamitin para sa mga matatanggap na aplikasyon, anumang halaga sa 33
porsyentong kuwalipikadong reserba ng Opportunity Zone na matitira pagkatapos maproseso
ang lahat ng aplikasyon mula sa mga entidad na nasa mga kuwalipikadong tract ng sensus na
Opportunity Zone ay gagamitin para sa iba pang aplikante sa $25 milyong pondo para sa microbusiness. Sa katulad na paraan, anumang halaga sa reserbang $25 milyon na matitira
pagkatapos maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga micro-business ay gagamitin para
sa iba pang kuwalipikadong aplikante ng Baytang 4.
Iba Pang Maliliit na Negosyo: $15 milyong nakareserba para pansuporta sa mga negosyo na
hindi kuwalipikado sa ilalim ng kategorya ng micro-business; 33 porsyento ng pondo sa
kategoryang ito ay ilalaan na pansuporta sa mga entidad na may komersyal na address ng
negosyo (o address ng bahay para sa mga negosyong nakabase sa bahay) na matatagpuan
(ganap o bahagya) sa isang kuwalipikadong tract ng sensus na mapili bilang New Jersey
Opportunity Zone (hal., tract ng sensus na Bagong Credit na Buwis sa Merkado). Dahil isa itong
reserba na gagamitin para sa mga matatanggap na aplikasyon, anumang halaga sa 33
porsyentong kuwalipiakadong Opportunity Zone na nakareserba na matitira pagkatapos
maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga entidad na nasa mga kuwalipikadong tract
sensus na Opportunity Zone ay gagamitin para sa iba pang aplikante sa $15 milyong pondo. Sa
Pahina | 3

katulad na paraan, anumang halagang nakareserbang $15 milyon na matitira pagkatapos
maproseso ang lahat ng aplikasyon ay gagamitin para sa iba pang kuwalipikadong aplikante ng
Baytang 4.
Kuwalipikado lamang ang isang aplikante para sa isang alokasyon ng pondo. Halimbawa: kung
ang isang negosyo ay isang kuwalipikado na mabigyan para sa Restawran o mga
Tagapagbigay ng Pangangalaga sa Bata, ayon sa tiniyak ng NAICS code nito, makakapagapply lamang ito para sa espesipikong alokasyon at hindi para sa Micro-business o iba pang
alokasyon sa maliliit na negosyo.
Kung may anumang karagdagang pondo na magiging available pagkalampas ng unang $85
milyon, magiging available ang pondong iyan sa kahit anong kuwalipikadong aplikante ng
Baytang 4, sila man ay nasa kategoryang mga Restawran, mga Tagapagbigay ng
Pangangalaga sa Bata, mga Micro-Business, o Iba Pang Maliliit na Negosyo.
Ipagkakaloob na Halaga
Ang laki ng ibibigay para sa lahat ng kategorya, kabilang na ang mga negosyong “Serbisyong
Pagkain at Lugar Inuman” na may NAICS pasimula sa 722 at mga negosyong “Mga
Tagapagbigay ng Pangangalaga sa Bata” na may NAICS code 624410, mga Micro-Business at
Maliliit na Negosyo, ay nakabatay sa FTE, gaya ng mga sumusunod:
Ibibigay
5 o mas kaunting FTE, kabilang na ang mga negosyong walang FTE
6 hanggang 25FTEs
26 hanggang 50FTEs

sa mga FTE
$10,000
$15,000
$20,000

Tutukuyin ang mga FTE para sa laki ng ibibigay sa paraang katulad ng sa pagiging
kuwalipikado. Kung ang ibibigay na halaga para sa aplikante ay mas malaki kaysa sa hindi
natugunang pangangailangan, ang halaga ay titiyakin sa $500 na increment, na hindi lalampas
sa halagang kailangan. Para sa mga aplikante na may hindi natugunang pangangailangan na
nasa pagitan ng $500 at $1,000, ang magiging minimum na ibibigay ay magiging $1,000;
walang halagang ibibigay ang aaprobahan kung ang hindi natutugunang pangangailangan ng
aplikante ay wala pang $500.
Mga Kuwalipikadong Aplikante
Para maging kuwalipikado, dapat na ang mga aplikante ay mga SME na may hindi lalampas sa
50 FTE.
Gagamitin ng Awtoridad ang New Jersey WR-30 fillings ng aplikante sa New Jersey Deparment
of Labor and Workforce Development (DLWD). Sa pasimula, ang pinakamataas na bilang ng
FTE sa nakalipas na walong sangkapat ng taon - unang Sangkapat ng taong 2019 hanggang
ika-4 na Sangkapat ng taong 2020 - ang gagamitin, nagpapangyang matanggap ng mga
negosyo ang kaloob na kaayon ng kanilang pinakamaas na bilang ng tao noong 2019 o 2020 sa
halip na ng kanilang kasalukuyang bilang ng tao, na maaaring magpakita ng malaking pagbaba
ng bilang ng tao dahil sa malaking pagbaba ng kita sa panahon ng pandemyang COVID-19.
Para matiyak ang pagiging kuwalipikado, ang ika-4 na Sangkapat ng taong 2020 WR-30 o ika-3
na Sangkapat ng taong 2020 WR-30, alinman dito ang pinakahuling nai-file, ang siyang
rerepasuhin. Kung ang pinakahuling bilang ng WR-30 FTE ay mas kaunti kaysa sa threshold ng
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pagiging kuwalipikado, kuwalipikado ang negosyo at makakatanggap ng ibibigay na kaloob
batay sa pinakamalaking kategorya ng FTE. Ira-round ang sinasabing mga kalkulasyon ng FTE
sa pinakamalapit na FTE (hal., ang 2.49 FTE ay ibibilang na 2 FTE para sa programa, at ang
2.50 FTE ay ibibilang naman na 3 FTE). Habang ang kalkulasyon ng mga FTE ay nakabatay sa
mga linggong ipinagtrabaho at mga suweldo gaya ng iniulat sa WR-30 filing, hindi sa anumang
kaganapan makakatanggap ang kumpanya ng pondong kaloob batay sa bilang ng mga FTE na
lampas sa bilang ng mga empleyadong namamasukan sa kumpanya, MALIBAN kung ang
nagsosolong may-ari o iba pang nag-a-apply na entididad ay walang mga FTE, maaaring
kuwalipikado ito para sa minimum na ibibigay na kaloob batay sa uri ng negosyo. Para sa mga
entididad na tulad ng mga solong pagmamay-ari, ang NJEDA ay gagawang kasama ng Division
of Taxation na nasa Department of Treasury, para tukuyin ang katayuan ng filling ng buwis.
Dapat na may pisikal na lokasyon ang komersyal ang SME sa Estado ng New Jersey (hal.,
isang opisina, isang pisikal na lugar na pinabebentahan, isang bodega, pasilad ng pagawaan,
atbp.). Kung tungkol sa mga negosyong nakabase sa bahay, dapat na nasa New Jersey ang
bahay.
Magiging kuwalipikado ang inorganisang mga entididad na hindi pangnegosyo sa ilalim ng
Internal Revenue Code section 501(c), hindi kasama dito ang mga organisasyong ang
pangunahing aktibidad ay politikal na pang-eempluwensya.
Kabilang sa mga ipinagbabawal na negosyo, ngunit hindi limitado sa: sugal o mga gaming
activity; pagpapakalat ng “adulto” (hal., pornograpiko, malaswa, kalibugan, kabastusan o iba
pang hindi desenteng) mga aktibidad, serbisyo, mga produkto o babasahin (kabilang na ang
mga hubad o bahaging nakahubad na mga performance o pagbebenta ng mga pantulong sa
pagtatalik o device); anumang subasta o pagkabangkarote o pagkasunog o “lost-our-lease” o
“going-out-of-business” o katulad na pagbebenta; pagbebenta sa pamamagitan ng pagpapaupa
ng mga nagbebenta, benta ng mga Christmas tree o iba pang imbakan sa labas; anumang
aktibidad na nagdudulot ng istorbo; o anumang ilagal na layunin.
Ang mga negosyo na nag-apply para sa pondo ng pagkakaloob sa ilalim ng Baytang 1
hanggang Baytang 3 ng Programang Pagkakaloob na Emerhensyang Tulong sa Maliit na
Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant Program) ay magiging kuwalipikado
para sa Baytang 4 na pondo. Hindi makakaapekto ang pondong matatanggap sa Baytang 1
hanggang Baytang 3 sa laki ng ibibigay sa mga negosyong kuwalipikadong makatanggap sa
Baytang 4 (malibang sa sukdulan ng mga naunang ibibigay, babawasan ang mga hindi
natugunang pangangailangan ng negosyo at gagawing mas mababa sa halaga ng kaloob kung
saan kuwalipikado ang negosyo). Gayunman, ang mga negosyong nag-apply sa Baytang 1
hanggang Baytang 3 ay muling mag-a-apply at magsusumiti ng lahat ng kailangang dokumento
anuman ang kanilang aplikasyon noong nakaraan.
Ang CEO/katumbas na opisyal ng SME ay dapat magpatunay na ang kumpanya ay:
•

Nag-o-operate na noong Pebrero 15, 2020;

•

Gagawin ang pinakamahusay nilang magagawa na hindi pagbabakasyunin o sisantehin
ang sinumang indibidwal mula sa petsa ng pag-apply nila hanggang sa anim na buwan
pagkatapos maideklara ang state of emergency. Ang mga SME na pinagbakasyon na o
sinisante na ang mga manggagawa mula sa petsa ng kanilang pag-apply ay gagawa ng
pinamakamahusay nilang pagsisikap na muling tanggapin sa trabaho ang mga
manggagawa sa lalong madaling panahon. Anumang paglabag sa pinakamahusay na
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magagawang sertipikasyon ay maaaring magresulta sa NJEDA ng muling pagbabayad
ng kaloob;
•

Naapektohan nang labis ng idineklarang state of emergency sa COVID-19 noong Marso
9, 2020 (hal., pansamantalang nagsara, kinailangang magbawas ng oras ng trabaho,
bumaba ang kita nang hindi bababa sa 20%, naapektohan sa materyal dahil hindi
makapasok ang mga empleyado dahil sa paglaganap ng covid, o may daloy ng supply
na naapektohan sa materyal na paraan kaya bumagal ang produksyon ng kumpanya);
at

•

May materyal at pinansyal na pangangailangan na hindi malalampasan nang wala ang
kaloob na emerhensyang tulong na pondo sa panahong ito (hal., walang sapat na
reserbang cash na makakasuporta sa SME sa panahong ito ng pagkagambala ng
ekonomiya).

Dapat na nakarehistro ang SME para magnegosyo sa Estado ng New Jersey, gaya ng
ipinapakita ng kasalukuyang katayuan sa rehistro mula sa Division of Taxation. Kung ang SME
ay hindi kinikilala ng Division of Taxation, dapat magbigay ito ng patunay ng pagrehistro noong
bago mag-Pebroro 15, 2019 at ng may bisang Katibayan ng Pagpaparehistro ng Negosyo
(Business Registration Certificate, BRC). May 4 na linggo ang SME simula sa unang
pagpapabatid na galing sa NJEDA para maibigay ang kinakailangang ito. Walang kasunduan
ng pagkakaloob ang gagawin nang walang katayuan ng kasalukuyang pagpaparehistro mula sa
Division of Taxation o balid na BRC.
Karagdagan pa, dapat maibigay ng SME sa Division of Taxation ang kinakailangan para
matiyak na ang SME ay walang utang na mga buwis na dapat bayaran sa Estado. Pagdating sa
Baytang 1 hanggang sa Baytang 3, papatunayan ng aplikante na wala itong utang na anumang
buwis at sasailalim sa muling pagbabayad kung hindi tumpak ang sertipikasyon.
Dapat na may mabuting katayuan ang SME sa DLWD, na ang lahat ng desisyon sa
pagkakaroon ng mabuting desisyon ay nasa kapamahalaan ng Commissioner ng DLWD. Kung
kinukontrol ng Dibisyon ng Pagkontrol sa Inuming De-alkohol (Division of Alcoholic Beverage
Control, ABC), kung ganun dapat din itong may mabuting katayuan sa ABC, na ang lahat ng
desisyon ng pagkakaroon ng mabuting katayuan ay nasa kapamahalaan ng ABC. Kung
kinukontrol ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pantao (Department of Human Services, DHS),
kung ganun dapat din itong may mabuting katayuan sa DHS, na ang lahat ng desisyon ay nasa
kapamahalaan ng DHS. Kung kinukontrol ng Kagawaran ng mga Bata at mga Pamilya
(Department of Children and Families, DCF), kung ganun dapat din itong may mabuting
katayuan sa DCF, na ang lahat ng desisyon ay nasa kapamahalaan ng DCF.
Makakapagsumite ang mga entidad na may higit sa isang EIN ng isang aplikasyon kada EIN.
Ang mga negosyong may higit sa isang lokasyon ngunit may isa lamang EIN ay makakapagapply lamang ng isang aplikasyon (sa ilalim ng iisang EIN).
Maaaring ikapit ang karagdagang mga kinakailangan sa pagiging kuwalipikado, na magiging
batay sa anumang angkop na mga kinakailangan ng Pederal na nakaugnay sa CARES Act
funding, kabilang na, ngunit hindi limitado sa mga sumusunod:
•

Dapat kilalanin ng mga aplikante at sang-ayunan ang hinihinging kailangan na ang
pagkakaloob ay gagamitin lamang para sa kuwalipikadong paggamit tulad ng tinukoy sa
ibaba;
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•
•

Restriksyon sa pagdoble ng mga benepisyo na posibleng pagtanggal sa mga potensyal
na aplikante na nakatanggap na ng emehensyang tulong sa COVID-19; at
Restriksyon na ang aplikante ay nagpapamalas na nagkaroon ng negitibong epekto sa
kanila ang COVID-19.

Proseso ng Aplikasyon
Kailangan ng mga interesadong SME ng maagang pagpapatala sa https://programs.njeda.com
sa pagitan ng Lunes, Abril 19 ng 9:00 a.m. at Huwebes, Abril 29 ng 5:00 p.m. Ang paunang
pagpaparehistro ay HINDI kung sino ang unang darating ay siyang unang seserbisyuhan,
ngunit hinihimok ang mga SME na simulan ang proseso sa lalong madaling panahon.
ANG MGA SME NA HINDI GAGAWA NG PAUNANG PAGPAPAREHISTRO AY HINDI
MAGIGING KUWALIPIKADO PARA SA MGA PAGKAKALOOB NG BAYTANG 4.
Tatanggapin ang mga online na aplikasyon sa batayang, unang dadating, unang
seserbisyuhan, batay sa petsa kung kailan natanggap ng Awtoridad ang naisumiteng
kompletong aplikasyon. Magbubukas ang aplikasyon sa Baytang 4 2 araw ang kaagahan para
sa mga negosyo, sa kahit anong kategorya, na hindi naaprobahan para sa pondo ng Baytang 3.
Mga Bayarin
Dahil sa pinansyal na kahirapan, walang kokolektahing mga bayarin ang Authority para sa
programang ito.
Karagdagang Impormasyon
Matatagpuan ang karagdagang impormasyon tungkol sa Programang Pagkakaloob na
Emerhensyang Tulong sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant
Program) sa business.nj.gov/COVID.
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