
Kauai Maliit na Boost Grant ng Boot - Mga Pamantayan sa 

Karapat-dapat  

1. Ang mga karapat-dapat na entidad na naapektuhan ng pinansiyal ng COVID-19 ay maaaring 

makatanggap ng isang beses na pagkakaloob ng $ 7,500 (sa sandaling iginawad ng isang gawad, 

ang isang entidad ay maaaring hindi muling mapalabas). 

2. Mga Karapat-dapat na Uri ng Entity  

a. "Mga maliliit na negosyo," 501 (c) (3) 's, at 501 (c) (19) na mayroon:  

i. Mas mababa sa 20 mga empleyado; at  

ii. na nagpapatakbo sa Kauai ng hindi bababa sa isang taon, tulad ng ipinakita ng kanilang 

pangkalahatang lisensya sa buwis sa excise, bago ang kanilang aplikasyon; at  

iii. na balak na manatili sa negosyo sa Kauai sa gitna ng bagong tanawin ng COVID-19; at  

iv. na nakakatugon sa kahit isa sa mga sumusunod:  

Magkaroon ng hindi bababa sa isang empleyado.  

Magrenta ng kahit isang independyenteng kontratista  

Patakbuhin mula sa isang komersyal na lokasyon (PO Boxes o "Care Of" address ay hindi 

nasiyahan sa kinakailangang ito) o mag-ambag sa isang pag-upa ng naturang isang komersyal na 

lokasyon upang mapatakbo ang kanilang negosyo. 

b. Ang mga karapat-dapat na entidad ay maaaring kailanganin upang magbigay ng patunay ng 

pagrehistro para sa negosyo sa Estado ng Hawaii at County ng Kauai sa pamamagitan ng isang 

kasalukuyang sertipiko ng Pagsunod sa Hawaii, dokumento ng pagkakasundo sa GET, o 

pagrehistro ng DCCA. 

c. Ang mga negosyong itinuturing na ilegal ng anumang ahensya ng gobyerno ay hindi karapat-

dapat para sa mga gawad, ayon sa pagpapasya ng Credit Union. 

3. Dapat patunayan ng mga entidad na negatibo silang naapektuhan ng pinansiyal ng COVID-19 

at / o na nangangailangan sila ng tulong pinansyal upang umangkop. Mga halimbawa:  

a. Nabawasan ang mga benta o nasuspinde na operasyon.  

b. Ang pagtaas ng mga gastos na may kaugnayan sa mga hakbang sa pag-iwas sa COVID-19.  

c. Ang hindi magagalang na network ng supply na humahantong sa kakulangan ng kritikal na 

imbentaryo o mga materyales. 

4. Dapat ipatunayan ng mga entidad na ang mga pondo ay pupunta sa mga gastos na may 

kaugnayan sa COVID-19, o mga muling pagbabalik na kailangan dahil sa COVID-19, at 

mapanatili ang mga talaan ng gastos, napapailalim sa pag-audit.  

a. Ang mga halimbawa ng mga gastos ay kinabibilangan ng Rent, Utility, Payroll, COVID-19 

Pag-iingat sa Kaligtasan, o muling pamumuhunan sa negosyo nang sumali sa bagong tanawin ng 

COVID-19.  

b. Mga halimbawa ng muling pamumuhunan sa entidad sa ilaw ng bagong tanawin ng COVID-

19:  

i. Teknolohiya  

ii. Edukasyon  



iii. Bagong plano sa negosyo at pagpapatupad  

iv. Ang bagong diskarte sa pamilihan upang muling pagtuunan ng pansin ang lokal na pamilihan  

v. Iba pang mga gastos na nauugnay sa pagbuo ng kita o paggugol ng mga gastos 

5. Dapat patunayan ng mga entidad na hindi sila gagamit ng pondo para sa hindi karapat-dapat 

na gastos. Mga halimbawa ng hindi karapat-dapat na gastos:  

a. Mga buwis, bayad, o multa dahil sa anumang county, estado, o pamahalaang pederal.  

b. Mga pinsala na saklaw ng seguro.  

c. Ang mga gastos na mayroon o ibabayad muli sa ilalim ng anumang programang pederal, tulad 

ng PPP, atbp  

d. Pagbabayad sa mga donor para sa mga naibigay na item o serbisyo.  

e. Ang mga bonus sa manggagawa bukod sa hazard pay o obertaym.  

f. Bayarang suweldo.  

g. Mga ligal na pag-aayos. 

Ang Kauai Small Business Boost Grant - Mga Madalas na 

Itanong  

Q: Paano ako magsumite ng aplikasyon? 

A: Ang mga aplikasyon ay isinumite sa pamamagitan ng isang online portal. Ang isang link sa 

portal ng aplikasyon ay ibinahagi sa website ng Kauai Forward dito: 

https://kauaiforward.com/businessgrant/ .   

T: Kailangan ba kong maging isang miyembro ng isa sa mga unyon ng kredito upang mag-

aplay? 

A: Hindi, hindi mo kailangang maging kasapi ng unyon ng kredito. Karagdagan, ang pagiging 

isang kasapi ng isang unyon ng kredito ay hindi nagbibigay ng anumang kalamangan o 

kawalan.     

T: Paano ko malalaman kung karapat-dapat ang aking negosyo? 

A: Upang maging karapat-dapat sa bigyan, dapat matugunan ng iyong negosyo ang mga 

sumusunod na pamantayan:    

 "Mga maliliit na negosyo," 501 (c) (3) 's, at 501 (c) (19) ay mayroon: 

 Mas mababa sa 20 mga empleyado; at 

 na nagpapatakbo sa Kauai ng hindi bababa sa isang taon, tulad ng ipinakita ng kanilang 

pangkalahatang lisensya sa buwis sa excise, bago ang kanilang aplikasyon; at 

 na balak na manatili sa negosyo sa Kauai sa gitna ng bagong tanawin ng COVID-19; at 

 na nakakatugon sa kahit isa sa mga sumusunod:  

o Magkaroon ng hindi bababa sa isang empleyado. 

o Magrenta ng kahit isang independyenteng kontratista. 

https://kauaiforward.com/businessgrant/


o Patakbuhin mula sa isang komersyal na lokasyon (PO Boxes o "Care Of" address 

ay hindi nasiyahan sa kinakailangang ito) o mag-ambag sa isang pag-upa ng 

naturang isang komersyal na lokasyon upang mapatakbo ang kanilang negosyo. 

Maaari mong suriin ang buong pamantayan sa pagiging karapat-dapat dito .   

T: Anong dokumentasyon ang kailangan kong ihanda bago mag-apply? 

A: Hihilingin ang mga Aplikante na magbigay ng isang digital na kopya ng kanilang di-nag-

expire na State of Hawaii Driver's Lisensya o State ID card, pati na rin isang digital na kopya ng 

nakumpleto na form na W-9 ng mga negosyo ( https: //www.irs. gov / pub / irs-pdf / fw9.pdf ). 

Ang pagkabigong ibigay ang dokumentasyong ito ay maaaring hindi makapag-disqualify sa 

aplikante mula sa proseso ng aplikasyon.    

T: Paano ko masusuri ang katayuan ng aking aplikasyon? 

A: Bibigyan ka ng portal ng kumpirmasyon kapag isumite mo ang iyong aplikasyon. Ang mga 

Aplikante ay makakatanggap ng alinman sa Mga Paunawa ng Award o Mga Paunawa ng Hindi 

Pagpipilian sa pagtapos ng pagsusuri ng aplikasyon. Sa kasamaang palad hindi namin mai-

update ang mga indibidwal na aplikante tungkol sa katayuan ng kanilang mga aplikasyon sa 

panahon ng proseso. 

T: Kung nagmamay-ari ako ng higit sa isang negosyo, maaari ba akong mag-aplay para sa 

bigyan para sa bawat hiwalay na negosyo? 

A: Oo, hanggang sa ang bawat magkahiwalay na negosyo ay may sariling GET # at ng sariling 

karapat-dapat na gastos. Gayunpaman, hindi pinapayagan ang pagdoble. Sa madaling salita, ang 

parehong suweldo ay hindi maaaring bayaran mula sa magkahiwalay na mga negosyo. 

T: Paano ko mahahanap ang aking numero ng Estado ng Pangkalahatang Excise Tax 

(GET)? 

A: Maaaring hanapin ng mga negosyante ang kanilang numero ng GET sa kanilang 

Pangkalahatang Lisensya sa Pagbubuwis sa Buwis, mga kopya ng isampa na Estado ng Hawaii 

G45 o G49 Form, o sa pamamagitan ng paggamit ng website ng Departamento ng Taxation Tax 

Lisensya sa Paghahanap ng Estado ng Hawaii dito: https: //tax.hawaii. gov / . Mag-click sa Mga 

Lisensya sa Paghahanap ng Buwis upang ma-access ang site. 

T: Paano ako makakatanggap ng mga pondo? 

A: Kung bibigyan ka ng isang bigyan, ang isa sa mga kalahok na lokal na unyon ng kredito ay 

magpapadala sa iyo ng isang Abiso ng Award sa pamamagitan ng email at pagkatapos ay 

magpapadala sa iyo ng isang sulat at sertipikadong tseke. 

T: Natatanggap ba ang lahat ng mga negosyo ng parehong halaga ng pondo mula sa bigyan 

na ito? 

https://www.kauai.gov/Portals/0/OED/KAUAI%20SMALL%20BUSINESS%20BOOST%20GRANT%20-%20Eligibility%20Criteria.pdf?ver=2020-08-18-152436-457
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ftax.hawaii.gov%2f&c=E,1,Urps8RizppaNjwAObcMhPJjdfY0k8t7Mn0oNHvhf0j1jtb9wSuGSZ4zWmmQ1H61mWFCETQgKMTWfIjWXxNkJfJG8sRwOXb47sSUNufx4tkFr&typo=1


A: Ang lahat ng mga negosyo na iginawad ng gawad ay makakatanggap ng $ 7,500. 

T: Ano ang magagamit na pondo ng pagbibigay para sa? 

A: Kailangang patunayan ng mga entidad na ang mga pondo ay pupunta sa mga gastos na may 

kaugnayan sa COVID-19, o mga pag-aangkop na kinakailangan dahil sa COVID-19, at 

mapanatili ang mga talaan ng gastos, napapailalim sa pag-audit.  

 Ang mga halimbawa ng mga gastos ay kinabibilangan ng: Rent, Utility, Payroll, COVID-

19 Pag-iingat sa Kaligtasan, o muling pamumuhunan sa negosyo nang sumali sa bagong 

tanawin ng COVID-19. 

 Ang mga halimbawa ng muling pamumuhunan sa entidad sa ilaw ng bagong tanawin ng 

COVID-19 ay kinabibilangan ng: Teknolohiya, Edukasyon, Bagong plano sa negosyo at 

pagpapatupad, Bagong diskarte sa merkado upang muling pagtuunan ng pansin ang lokal 

na merkado, Iba pang mga gastos na nauugnay sa pagbuo ng kita o curbing gastos 

T: Ang mga pondo ba na nagbibigay ng pondo ay napapailalim sa mga buwis sa pederal at 

estado? 

A: Oo. Alinsunod sa Internal Revenue Service: "Ang pagtanggap ng isang gobyernong bigyan ng 

isang negosyo sa pangkalahatan ay hindi ibinukod mula sa kita ng negosyo sa ilalim ng Code at 

samakatuwid ay ibubuwis." Ang mga negosyo at non-profit na iginawad ng isang gawad ay 

bibigyan ng 1099. 

T: Nakatanggap ako ng pondo mula sa Paycheck Protection Program para sa aking 

negosyo. Ang aking negosyo ba ay karapat-dapat para sa bigyan na ito? 

A: Oo, ang iyong negosyo ay maaaring maging karapat-dapat pa rin depende sa lawak ng iyong 

gastos sa COVID-19. Gayunpaman, ang maliit na pondo na nagbibigay ng tulong sa negosyo ay 

maaaring hindi magamit para sa mga gastos na nagawa o ibabayad, o upang madoble ang mga 

benepisyo na inaalok, sa ilalim ng anumang programang pederal, tulad ng mga programa ng 

PPP, SBA, County o State CARES atbp. 

T: Bakit ang ilang mga aplikante ay hindi makatanggap ng bigyan? 

A: Limitado ang pagpopondo, at malamang na ang lahat ng mga aplikante ay makakatanggap ng 

isang gawad. Bilang karagdagan, ang mga aplikasyon na hindi umaayon sa mga pamantayan sa 

pagiging karapat-dapat, ay tatanggihan. 

T: Kung ang aking negosyo ay hindi iginawad ng isang gawad, sino ang makikipag-ugnay 

sa mga katanungan? 

A: Hindi magkakaroon ng proseso para sa mga negosyong hindi mapagtatalunan ang mga 

desisyon sa pagbibigay. 

T: Ang mga parangal ba ay nagbibigay ng parangal sa publiko? 



A: Oo. Mag-post kami ng isang listahan ng mga pangalan ng samahan ng mga awardee at mga 

address ng negosyo sa Kauaiforward.com 

 


