Paglaganap ng COVID-19

New Jersey Economic Development Authority (NJEDA)

Programang Pagkakaloob ng Tulong Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo-Yugto 4 (Small
Business Emergency Assistance Grant Program-Phase 4)
Abiso ng Pagkakaroon ng Pagpopondo
Magbubukas ang paunang pagrerehistro sa ganap na 9:00 a.m. sa Miyerkules, ika-26 ng Mayo
at mananatiling bukas hanggang Miyerkules, ika-30 ng Hunyo sa ganap na 5:00 p.m. Kasunod
ng paunang pagrerehistro, patuloy na magiging available ang mga aplikasyon. Kakailanganing
bumalik ng mga aplikanteng nauna nang nairehistro sa https://programs.njeda.com/en-US/
upang tapusin ang isang aplikasyon base sa sumusunod na schedule:
•
•

Mga restawran, Provider ng Pag-aalaga sa Bata at Maliliit na Negosyo (6-50 FTE) – 9:00
a.m. sa Hulyo 7, 2021
Micro-Business (lima o mas kaunting FTE) – 9:00 a.m. sa Hulyo 8, 2021

Pangkalahatang ideya
Noong Marso 9, 2020, inilabas ni Governor Phil Murphy ang Executive Order 103, na
nagdedeklara ng isang Estado ng Kagipitan at isang Emerhensiya sa Pampublikong Kalusugan
upang dagdagan ang mga pagsisikap ng New Jersey para mapigil ang pagkalat ng COVID-19.
Patuloy na pinalawig ni Governor Murphy ang Emerhensiya sa Pampublikong Kalusugan
(Public Health Emergency) mula nang petsang iyon. Ipinatupad ang mga kasunod na hakbang
ng pagpigil, kabilang ang mga pagbabawal sa mga pampublikong pagtitipon at iniutos ang
pagsasara ng mga negosyong hindi mahalaga. Habang ang mga hakbang na ito ay naaayon sa
mga katulad na hakbang na ginagawa sa buong bansa na inaasahang malilimitahan ang
pagkalantad ng publiko sa COVID-19, nagkaroon at magpapatuloy ito na maging isang
makabuluhang masamang epekto sa ekonomiya ng ating estado.
Bilang tugon, itinatag ng New Jersey Economic Development Authority (NJEDA) ang iba't ibang
simulain na tulong na pananalapi, kabilang ang Programang Pagkakaloob ng Tulong
Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant Program) –
isang programang pagkakaloob ng pondo sa panahon ng kagipitan upang magbigay ng
pagpopondo nang mahusay at mabilis hangga't maaari sa maliliit at katamtamang kompanya
(mga negosyo at hindi pangkalakal) (mga “small and medium sized enterprises, SME”) na
nangailangan ng suporta sa payroll at pang-araw-araw na kapital bilang resulta ng
masasamang epekto sa ekonomiya kasunod ng deklarasyon noong Marso 9, 2020 ng isang
Estado ng Kagipitan at isang Emerhensiya sa Pampublikong Kalusugan. Nakatuon ang unang
yugto programang pagkakaloob sa mga pinakamaliliit na negosyo sa mga naka-target na
industriya na kabilang sa mga pinakamasamang naapektuhan ng mga hakbang sa pagpigil.
Pagkatapos, itinatag ng NJEDA ang Programang Pagkakaloob ng Tulong Pangkagipitan sa
Maliit na Negosyo-Yugto 2, (Small Business Emergency Assistance Grant Program-Phase 2),
na tinatanggap ang $51 milyon mula sa Coronavirus Relief Fund (ang "Fund"), ayon sa itinatag
sa ilalim ng Federal Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, upang
parehong magbigay ng karagdagang pagpopondo sa Yugto 1 at puhunanin sa Yugto 2.
Pinalawak ng ikalawang yugto ng programang pagkakaloob ang pagtuon nito upang isama ang
mga negosyo na may aabot sa 25 regular na katumbas na empleyado (mga FTE), at inalis ang
mga paghihigpit na may kaugnayan sa industriya sa pagiging kuwalipikado, bilang pagkilala sa
katotohanan na halos lahat ng SME sa malawak na hanay ng mga industriya ay naapektuhan
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nang masama ng mga epekto sa ekonomiya ng emerhensiya sa pampublikong kalusugan at
nasa agarang pangangailangan ng tulong.
Noong Oktubre 14, 2020, inilunsad ng NJEDA ang Programang Pagkakaloob ng Tulong
Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo-Yugto 3 (Small Business Emergency Assistance Grant
Program-Phase 3), na tinatanggap ang karagdagang $70 milyon mula sa Fund para sa kaloob
na may pinalawak na pagiging kuwalipikado para sa maliliit at katamtamang laki ng mga
negosyo at mga hindi pangkalakal na may aabot sa 50 FTE at dinagdagan ang mga halaga ng
pagpopondo kada negosyo, at inireserba ang pagpopondo para sa mga negosyo na
pinakamatinding naapektuhan, ibig sabiyin, mga restawran, micro-business, at mga negosyong
nakabase sa mga tract ng cenus na Opportunity Zone-eligible.
Naaayon sa kanyang pangako na mas malakas at mas patas na pagbangon ng ekonomiya,
inanunsyo kamakailan ni Governor Phil Murphy ang paglalaan ng $200 milyon na karagdagang
pondo upang makatulong na isakatuparan ang mga aplikasyon para sa kaloob ng Yugto 4.
Maaaring mag-pre-register ang mga may-ari ng maliit na negosyo at hindi pangkalakal na hindi
pa nag-apply para sa mga kaloob ng Yugto 4 bilang isang paunang hakbang patungo sa pagapply para sa mga kaloob na aabot sa $20,000.
Magpapatuloy na sumuporta ang $200 milyong karagdagang pondo ang mga negosyong
pinakamatinding naapektuhan sa New Jersey, kasama ang $20 milyon para sa mga bar at
restawran, $120 milyon para sa mga micro-business, $10 milyon para sa mga provider ng pagaalaga ng bata, pati na rin ang $50 milyon para sa iba pang maliliit na negosyo at hindi
pangkalakal na may aabot sa 50 regular na katumbas na empleyado. Simula noong unang
paglulunsad ng Programang Pagkakaloob ng Tulong Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo
(Small Business Emergency Assistance Grant Program) noong Abril 2020, nakapamahagi ang
NJEDA ng mahigit sa $259 milyon bilang tulong sa ilang 55,000 na negosyo sa buong estado.
Layunin
Layunin ng Programang Pagkakaloob ng Tulong Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo-Yugto 4
(Small Business Emergency Assistance Grant Program-Phase 4) na magbigay ng panandalian
at agarang payroll at suportang magagamit na kapital sa mga SME na naapektuhan nang
negatibo sa panahon ng pagdedeklara ng estado ng kagipitan, sa gayon natutulungan
mapatatag ang kanilang mga operasyon at pinabababa ang anumang posibleng
pagbabakasyon at/o mga pagtanggal sa trabaho.
Mga Karapat-dapat na Gamit
Sa ilalim ng Programang Pagkakaloob ng Tulong Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo-Yugto 4
(Small Business Emergency Assistance Grant Program-Phase 4), maaaring gamitin ang pondo
para sa pagbabayad ng ilang nawalang kita bilang resulta ng pagkagambala ng negosyo dulot
ng COVID-19. Hindi maaaring gamitin ang pagpopondo para sa mga gastusing pangkapital,
kasama ang konstruksyon.
Pagbibigay ng Pagpopondo
Ilalaan ang magagamit na $85 milyon mula sa Fund, ayon sa naitatag sa ilalim ng CARES Act,
ayon sa sumusunod:
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Mga Restawran: Nakareserba ang $35 milyon upang suportahan ang mga negosyong inuri
bilang “Food Services and Drinking Places” sa ilalim ng NAICS code 722 (inilalarawan bilang
“Restaurants”), dahil sa malaking epektong naranasan ng mga negosyong ito dahil sa COVID19, kabilang ang mga limit sa pagkain sa lugar at mga hindi karaniwang gastusin na nakamit
nila upang iangkop ang kanilang mga modelo ng negosyo para sa ligtas na mga operasyon; 33
porsiyento ng pagpopondo sa loob ng kategoryang ito ay ididirekta upang suportahan ang mga
entidad na may address ng komersiyal na negosyo na matatagpuan (ganap o bahagya) sa
isang census tract na kuwalipikadong mapili bilang New Jersey Opportunity Zone (ibig sabihin,
isang Bagong Kredito sa Buwis sa Merkado (New Market Tax Credit) na census tract). Dahil ito
ay reserba na gagamitin para sa mga natanggap na aplikasyon, gagamitin ang anumang halaga
ng 33 porsiyento ng kuwalipikadong reserba ng Opportunity Zone na matitira pagkatapos
maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga entidad sa mga kuwalipikadong census tract
ng Opportunity Zone para sa sinumang iba pang aplikante sa $35 milyon na bakasan ng
pagpopondo ng restawran. Gayundin, gagamitin ang anumang halagang matitira dito sa $35
milyon bakasan pagkatapos maproseso lahat ng aplikasyon mula sa mga restawran sa
sinumang iba pang kuwalipikadong aplikante sa Yugto 4.
Mga Provider ng Pag-aalaga ng Bata: Nakareserba ang $10 milyon upang suportahan ang
mga negosyong inuri bilang “Child Day Care Services” sa ilalim ng NAICS code 624410
(inilalarawan bilang “Child Care”), dahil sa malaking epektong naranasan ng mga negosyong ito
dahil sa COVID-19, kabilang ang mga limit sa mga bilang ng kapasidad at mga hindi
karaniwang gastusin na nakamit nila upang iangkop ang kanilang mga modelo ng negosyo para
sa ligtas na mga operasyon; 33 porsiyento ng pagpopondo sa loob ng kategoryang ito ay
ididirekta upang suportahan ang mga entidad na may address ng komersiyal na negosyo na
matatagpuan (ganap o bahagya) sa isang census tract na kuwalipikadong mapili bilang New
Jersey Opportunity Zone (ibig sabihin, isang Bagong Kredito sa Buwis sa Merkado (New Market
Tax Credit) na census tract). Dahil ito ay reserba na gagamitin para sa mga natanggap na
aplikasyon, gagamitin ang anumang halaga ng 33 porsiyento ng kuwalipikadong reserba ng
Opportunity Zone na matitira pagkatapos maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga
entidad sa mga kuwalipikadong census tract ng Opportunity Zone para sa sinumang iba pang
aplikante sa $10 milyon na bakasan ng pagpopondo ng pag-aalaga ng bata. Gayundin,
gagamitin ang anumang halagang matitira dito sa $10 milyon bakasan pagkatapos maproseso
lahat ng aplikasyon mula sa mga provider ng pag-aalaga ng bata sa sinumang iba pang
kuwalipikadong aplikante sa Yugto 4.
Mga Micro-Business: Nakareserba ang $25 milyon upang suportahan ang mga negosyo na
may 5 o mas kaunting FTE sa bawat isa sa kanilang nakalipas na walong quarter ng pag-file ng
WR-30 (kabilang ang mga negosyo na walang FTE), dahil sa natatanging kahinaang
pampinansiyal na naranasan ng mga micro-business dahil sa COVID-19, na karaniwang may
mas mabababang reserbang pananalapi; 33 porsiyento ng pagpopondo sa loob ng kategoryang
ito ang ididirekta upang suportahan ang mga entidad na may address ng komersyal na negosyo
(o address ng bahya para sa mga negosyong nasa bahay) na matatagpuan (ganap o bahagya)
sa isang census tract na kuwalipikadong mapili bilang New Jersey Opportunity Zone (ibig
sabihin, isang census tract ng Bagong Kredito sa Buwis sa Merkado (New Market Tax Credit)).
Dahil ito ay reserba na gagamitin para sa mga natanggap na aplikasyon, gagamitin ang
anumang halaga ng 33 porsiyento ng kuwalipikadong reserba ng Opportunity Zone na matitira
pagkatapos maproseso ang lahat ng aplikasyon mula sa mga entidad sa mga kuwalipikadong
census tract ng Opportunity Zone para sa sinumang iba pang aplikante sa $25 milyon na
bakasan ng pagpopondo ng micro-business. Gayundin, gagamitin ang anumang halagang
matitira dito sa $25 milyon bakasan pagkatapos maproseso lahat ng aplikasyon mula sa mga
micro-business sa sinumang iba pang kuwalipikadong aplikante sa Yugto 4.
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Iba Pang Maliliit na Negosyo: Nakareserba ang $15 milyon upang suportahan ang mga
negosyo na hindi kuwalipikado sa ilalim ng kategoryang micro-business; 33 porsiyento ng
pagpopondo sa loob ng kategoryang ito ang ididirekta upang suportahan ang mga entidad na
may address ng komersyal na negosyo (o address ng bahya para sa mga negosyong nasa
bahay) na matatagpuan (ganap o bahagya) sa isang census tract na kuwalipikadong mapili
bilang New Jersey Opportunity Zone (ibig sabihin, isang census tract ng Bagong Kredito sa
Buwis sa Merkado (New Market Tax Credit)). Dahil ito ay reserba na gagamitin para sa mga
natanggap na aplikasyon, gagamitin ang anumang halaga ng 33 porsiyento ng kuwalipikadong
reserba ng Opportunity Zone na matitira pagkatapos maproseso ang lahat ng aplikasyon mula
sa mga entidad sa mga kuwalipikadong census tract ng Opportunity Zone para sa sinumang iba
pang aplikante sa $15 milyon na bakasan ng pagpopondong ito. Gayundin, gagamitin ang
anumang halagang matitira dito sa $15 milyon na bakasan pagkatapos maproseso lahat ng
aplikasyon para sa sinumang iba pang kuwalipikadong aplikante sa Yugto 4.
Kuwalipikado lamang ang isang aplikante para sa isang alokasyon ng pagpopondo. Halimbawa:
kung ang isang negosyo ay kuwalipikado para sa alokasyon sa Restawran o mga Provider ng
Pag-aalaga ng Bata, ayon sa tiniyak ng NAICS code nito, mailalapat lamang ito para sa
partikular na alokasyong iyon at hindi para sa alokasyon sa Micro-business o iba pang maliliit
na negosyo.
Kung magkaroon ng anumang karagdagang pagpopondo na lampas sa paunang $85 milyon,
magagamit ang pondong iyon ng sinumang kuwalipikadong aplikante sa Yugto 4, mauri man
sila sa mga Restawran, Provider ng Pag-aalaga ng Bata, Micro-Business, o kategoryang Iba
Pang Maliliit na Negosyo.
Mga Halaga ng Kaloob
Nakabatay sa mga FTE ang mga laki ng kaloob para sa lahat ng kategorya, kabilang ang mga
negosyong “Food Services and Drinking Places” na may NAICS na nagsisimula sa 722 at mga
negosyong “Child Care Providers” na may NAICS code na 624410, mga Micro-Business at
Maliliit na Negosyo.
FTEs
5 o mas kaunting FTE, kabilang na ang mga negosyong walang FTE
6 hanggang 25 FTE
26 hanggang 50 FTE

Award
$10,000
$15,000
$20,000

Tutukuyin ang mga FTE para sa mga laki ng kaloob sa katulad na paraan ng pagiging
kuwalipikado. Kung mas malaki ang halaga ng kaloob para sa aplikante kaysa sa
pangangailangang hindi natugunan, tutukuyin ang halaga sa $500 na mga pagtaas, na hindi
lalampas sa halaga ng pangangailangan. Para sa mga aplikante na may pangangailangang
hindi natugunan sa pagitan ng $500 at $1,000, ang minimum na halaga ng kaloob ay $1,000;
walang halaga ng kaloob na aaprubahan kung ang pangangailangan ng aplikante na hindi
natugunan ay mas mababa sa $500.
Mga Kuwalipikadong Aplikante
Upang maging kuwalipikado, dapat mga SME ang mga aplikante na may hindi hihigit sa 50
FTE.
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Gagamitin ng Authority ang mga pag-file ng WR-30 ng aplikante sa New Jersey sa New Jersey
Department of Labor and Workforce Development (DLWD). Sa simula, gagamitin ang
pinakamataas na bilang ng FTE sa nakalipas na walong quarter – unang Quarter ng 2019
hanggang ika-4 na Quarter ng 2020 – binibigyang-daan ang mga negosyo na matanggap ang
kaloob na naaayon sa kanilang pinakamataas na bilang noong 2019 o 2020 sa halip na
kasalukuyan nilang bilang, na maaaring ipakita ang malaking mga pagbaba ng bilang dahil sa
makabuluhang mga pagkalugi sa panahon ng pandemyang COVID-19.
Upang matukoy ang pagiging karapat-dapat, susuriin ang WR-30 ng ika-4 na Quarter ng 2020 o
WR-30 ng ika-3 Quarter ng 2020, alinman ang pinakabagong nai-file. Sa pinakabagong WR-30,
mas mababa ang bilang ng FTE kaysa sa threshold ng kuwalipikado, magiging kuwalipikado
ang negosyo at tatanggap ng kaloob batay sa pinakamalaking kategorya ng FTE. Ira-round ang
ipinahiwatig na mga pagkalkula ng FTE sa pinakamalapit na FTE (hal. bibilangin ang 2.49 FTE
bilang 2 FTE para sa programa, samantalang bibilangin bilang 3 FTE ang 2.50 na FTE). Dahil
ang pagkalkula ng mga FTE ay batay sa mga linggo na nagtrabaho at mga suweldo ayon sa
iniulat sa pag-file ng WR-30, walang pangyayari na tatanggap ang isang kompanya ng kaloob
na pondo batay sa bilang ng mga FTE na lumampas sa bilang ng mga empleyado ng
kompanya, MALIBAN kung ang isang nag-iisang may-ari o ibang nag-a-apply na entidad ay
walang FTE, maaari itong maging kuwalipikado para sa minimum na kaloob na pondo batay sa
uri ng negosyo. Para sa mga entidad gaya ng mga nag-iisang may-ari, makikipagtulungan ang
NJEDA sa Division of Taxation sa Department of Treasury, upang matukoy ang estado ng pagfile ng buwis.
Dapat na may pisikal na lokasyon ang SME sa State of New Jersey (hal., isang opisina, isang
pisikal na lugar ng pinagbebentahan, isang bodega, pasilad ng pagawaan, atbp.). Kung tungkol
sa mga negosyong nakabase sa bahay, dapat na nasa New Jersey ang bahay.
Ang mga entidad na hindi pangkalakal na inorganisa sa ilalim ng Internal Revenue Code section
501(c) ay magiging kuwalipikado, na may eksepsyon sa mga organisasyon na ang
pangunahing aktibidad ay pulitikal na paglo-lobby.
Kasama sa mga ipinagbabawal na negosyo, ngunit hindi limitado sa: sugal o mga gawaing
paglalaro; ang pagsasagawa o pagbebenta ng “pang-adulto” (ibig sabihin, pornograpiko,
malaswa, mahalay, masagwa o iba pang katulad na masamang reputasyon) na mga aktibidad,
serbisyo, produkto o materyales (kabilang ang mga pagtatanghal na hubad o medyo hubad o
ang pagbebenta ng mga pantulong o device na panseksuwal); anumang subasta o pagkalugi o
sunog o “lost-our-lease” o “going-out-of-business” o mga katulad na pagbebenta; mga
pagbebenta ng mga nandarayuhang mangangalakal, pagbebenta ng Christmas tree o iba pang
imbakang panlabas; anumang aktibidad na nakakaistorbo; o anumang layunin na hindi legal.
Ang mga negosyong naaprubahan para sa pagkakaloob ng pondo sa ilalim ng Yugto 1
hanggang 3 ng Programa ng Pagkakaloob ng Tulong Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo
(Small Business Emergency Assistance Grant Program) ay magiging kuwalipikado para sa
pondo ng Yugto 4. Hindi makaaapekto ang natanggap na pondo sa Phase 1 hanggang 3 sa
mga laki ng kaloob na kuwalipikadong matanggap ng mga negosyong ito sa Phase 4 (maliban
sa hangganan na binabawasan ng mga dating kaloob ang hindi natugunan na pangangailangan
ng negosyo sa mababa sa halaga ng kaloob na dapat sana ay kuwalipikado ang negosyo).
Gayunman, kakailanganing muling mag-apply ang mga negosyong nag-apply sa Yugto 1
hanggang 3 at magsumite ng lahat ng kinakailangang dokumento anuman ang kanilang dating
aplikasyon.
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Dapat patunayan mismo ng CEO/katumbas na opisyal ng SME na ang kompanya ay:
•

May operasyon noong Pebrero 15, 2020 na naaayon sa Programang Proteksiyon sa
Suweldo (Paycheck Protection Program) ng pederal na ipinatupad ng Small Business
Administration;

•

Gagawa ng puspusang pagsisikap na hindi pagbakasyunin o tanggalin ang sinumang
indibidwal mula sa panahon ng aplikasyon hanggang anim na buwan matapos ang
pagwawakas ng nakadeklarang Estado ng Kagipitan noong Marso 9, 2020. Ang mga
SME na napagbakasyon na o natanggal na ang mga manggagawa mula sa panahon ng
aplikasyon ay dapat gumawa ng pangakong puspusang pagsisikap na muling
pagtrabahuhin ang mga manggagawang iyon sa lalong madaling panahon. Maaaring
magresulta ang anumang malaking paglabag nito sa sertipikasyon ng puspusang
pagsisikap sa paghingi ng NJEDA na isauli ang kaloob;

•

Naapektuhan nang labis ng idineklarang estado ng kagipitan dahil sa COVID-19 noong
Marso 9, 2020 (hal., pansamantalang nagsara, kinailangang magbawas ng oras ng
trabaho, bumaba ang kita nang hindi bababa sa 20%, naapektuhan nang malaki dahil
hindi makapasok ang mga empleyado dahil sa paglaganap ng covid, o may daloy ng
supply na naapektuhan nang malaki kaya bumagal ang produksyon ng kompanya); at

•

May malaking pinansiyal na pangangailangan na hindi malalampasan nang wala ang
pagkakaloob ng mga pondong tulong sa kagipitan sa panahong ito (hal., walang sapat
na reserbang cash na makakasuporta sa SME sa panahong ito ng pagkasira ng
ekonomiya).

Dapat nakarehistro na magnegosyo ang SME sa Estado ng New Jersey, ayon sa patunay ng
isang kasalukuyang estado ng pagrerehistro mula sa Division of Taxation. Kung hindi kinikilala
ang SME ng Division of Taxation, dapat magbigay ang SME ng katunayan ng pagrerehistro
bago ang Pebrero 15, 2019 at isang balidong Sertipiko ng Pagrerehistro ng Negosyo (Business
Registration Certificate o BRC). May 4 na linggo ang SME mula sa unang abiso mula sa NJEDA
upang matugunan ang hinihinging iyon. Walang isasagawang kasunduan ng pagkakaloob nang
wala ng kasalukuyang estado ng pagrerehistro mula sa Division of Taxation o isang balidong
BRC.
At, dapat matugunan ng SME ang mga hinihingi ng Division of Taxation upang masiguro na
walang utang na buwis na dapat bayaran sa Estado ang SME. Tulad ng sa Yugto 1 hanggang
3, dapat patunayan ng aplikante na wala siyang anumang utang na buwis at sasailalim sa
pagbabalik ng bayad kung hindi tama ang sertipikasyon.
Dapat nasa mabuting katayuan ang SME sa DLWD, na ang lahat ng desisyon ng mabuting
katayuan ay nasa mabuting pagpapasya ng Komisyoner ng DLWD. Kung pinamamahalaan ang
SME ng Division of Alcoholic Beverage Control (ABC), dapat din itong nasa mabuting katayuan
sa ABC, na ang lahat ng desisyon ng mabuting katayuan ay nasa mabuting pagpapasya ng
ABC. Kung pinamamahalaan ang SME ng Department of Human Services (DHS), dapat din
itong nasa mabuting katayuan sa DHS, na ang lahat ng desisyon ay nasa mabuting
pagpapasya ng DHS. Kung pinamamahalaan ang SME ng Department of Children and Families
(DCF), dapat din itong nasa mabuting katayuan sa DCF, na ang lahat ng desisyon ay nasa
mabuting pagpapasya ng DCF.
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Maaaring magsumite ng isang aplikasyon kada EIN ang mga entidad na may maraming
Numero ng Pagkakakilanlan ng Employer (Employer Identification Numbers o mga EIN).
Limitado lang sa isang aplikasyon ang mga negosyong may maraming lokasyon ngunit iisa lang
na EIN (sa ilalim ng iisang EIN).
Maaaring ilapat ang mga karagdagang hinihingi sa pagiging kuwalipikado, na ibabatay sa
alinmang naaangkop na mga hinihingi ng Pederal na nakaugnay sa pagpopondo ng CARES
Act, ngunit hindi limitado sa sumusunod:
•
•
•

Dapat kilalanin at sumang-ayon ang mga aplikante sa mga hinihingi na gagamitin lang
ang mga nalikom na kaloob para sa mga karapat-dapat na gamit ayon sa tinutukoy sa
ibaba;
Isang pagbabawal sa pagkakadoble ng mga benepisyo na maaaring hindi isama ang
mga posibleng aplikante na nakatanggap na ng tulong na pangkagipitan dahil sa
COVID-19; at
Isang hinihingi na nagpapakita ang aplikante na ito ay naapektuhan nang matindi ng
COVID-19.

Proseso ng Aplikasyon
Kakailanganin ng mga interesadong SME na mag-pre-register sa https://programs.njeda.com sa
pagitan ng Miyerkule, ika-26 ng Mayo sa ganap na 9:00 a.m. at Miyerkules, ika-30 ng Hunyo sa
ganap na 5:00 p.m. Ang paunang pagrerehistro ay HINDI first-come, first-served, ngunit
hinihikayat ang mga SME na simulan nang mas maaga ang proseso hangga't maaari.
HINDI MAGIGING KUWALIPIKADO PARA SA MGA PAGKAKALOOB NG YUGTO 4 ANG MGA
SME NA HINDI MAG-PRE-REGISTER.
Muling binubuksan ang panahon ng paunang aplikasyon para sa mga pondo ng Phase 4 upang
mabigyang-daan ang mga kuwalipikadong SME na matanggap ang available na karagdagang
pondo. Magsisimula ang panahon ng aplikasyon sa parehong oras sa Hulyo 7 o Hulyo 8, 2021,
ayon sa kategorya ng negosyo mo, nang wala ang mas maagang window para sa mga SME na
hindi inaprubahan para sa Phase 3 na pagpopondo. Tatanggapin ang mga online na aplikasyon
sa batayang ang maunang dumating ang unang paglilingkuran, batay sa petsa kung kailan
natanggap ng Authority ang pagsusumite ng kumpletong aplikasyon.
Mga Kabayaran
Dahil sa kahirapan sa pananalapi, walang kokolektahing bayad ang Authority para sa
programang ito.
Karagdagang Impormasyon
Maaaring makita ang karagdagang impormasyon tungkol sa Programang Pagkakaloob ng
Tulong na Pangkagipitan sa Maliit na Negosyo (Small Business Emergency Assistance Grant
Program) sa business.nj.gov/COVID.
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