
Фонд Південного Округу Кінг (SKCF) запускає програму екологічних грантів  

Дольові гранти на суму до $20.000 доларів на проекти поліпшення довкілля в громадах, 
розташованих поблизу аеропорту.  

СІЕТЛ – Громадські організації тепер можуть подавати заявки на фінансування від Порту Сіетл на 
проекти поліпшення місцевого довкілля в громадах, розташованих поблизу аеропорту. Нова 
програма грантів Фонду Південного Округу Кінг підтримує такі заходи як поліпшення публічних 
просторів, встановлення обладнання або арт-інсталяцій, проекти покращення районів або 
раціонального використання природних ресурсів в містах Берін, Де-Мойн, Федерал-Вей, Норманді 
Парк, Сі-Так i Таквіла. Заявки приймаються до 4 грудня 2020 р. Суми виданих грантів складатимуть 
до $20.000 доларів.  

Програма екологічних грантів SKCF є новим циклом Фонду Південного Округу Кінг. Перший цикл 
грантів Фонду, націлений на економічне відновлення, розпочався у серпні 2020 р. Програма 
екологічних грантів SKCF розширить масштаби успішної програми «Громадська екологія 
аеропорту» (ACE) та охопить більше громад навколо Міжнародного аеропорту Сіетл-Такома (SEA). 
Громади південної частини округу Кінг надмірно постраждали від пошкодження довкілля у 
наслідку довгої історії нерівності у практиках використання землі та економічного витискання, що 
призвело до того, що знедолені громади переміщалися все далі і далі на південь. Додаткові 
наслідки пандемії КОВІД-19 у галузі здоров’я та економіки для громад з низьким рівнем доходів та 
з темношкірим населенням збільшили потребу у інвестиціях у південній частині округу Кінг, де у 
мешканців є менш доступу до парків та зелених зон, ніж у решті округу.  

Порт оголосив, що виділить $10 мільйонів доларів фінансування від тепер до 2023 р. для Фонду 
Південного Округу Кінг. В рамках програми екологічних грантів SKCF $435.000 доларів доступні у 
2020 р. Проекти повинні здійснюватися на громадській землі та демонструвати дольове 
співвідношення 3:1, тобто на кожний долар, виділений Портом, три долари повинні надходити від 
одержувача гранту або партнерів проекту. Порт дозволяє декілька способів виконання цієї умови 
дольової участі, в т.ч. часи роботи волонтерів, участь у громадських заходах, академічні години, 
довічна економічна цінність посаджених дерев, зниження викидів двоокису вуглецю, внески в 
натуральній формі, внески партнерів проектів та грошові внески. 

“Охорона довкілля та інвестиції у громади є головними засадами нашої стратегії реагування на 
пандемію КОВІД-19 та відновлення від її наслідків», - сказав член Комісії округу Stephanie Bowman. 
“Фонд Південного Округу Кінг віддає пріоритет громадам, які найбільш постраждали від 
екологічної несправедливості, та дольовим інвестиціям у громади в районі аеропорту».  

Програма екологічних грантів SKCF продовжує роботу фонду ACE, розуміючи, що сусідні громади, 
на які більше впливає близькість аеропорту, також мусять отримати більше переваг. З моменту 
запуску Фонду ACE у 2016 р. 42 громадські організації отримали маленькі дольові гранти на 
загальну суму понад $360.000 доларів на реалізацію проектів з поліпшення довкілля у своїх 
громадах. У минулому проекти Фонду ACE підтримували відновлення природного оселища, освіти 
молоді в галузі проблем довкілля та раціонального використання ресурсів, побудови та 
вдосконалення інфраструктури дощової каналізації для зменшення забруднення. Повний список 
раніше профінансованих проектів ACE можна подивитись тут. 

https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund
https://www.portseattle.org/page/airport-community-ecology-ace-fund
https://www.portseattle.org/page/airport-community-ecology-ace-fund
https://www.portseattle.org/page/airport-community-ecology-ace-fund


Фонд Південного Округу Кінг 

Порт Сіетл (Port of Seattle) заснував Фонд Південного Округу Кiнг у 2019 р. з метою розвитку 
дольових партнерств, надання ресурсів та підтримки розташованим біля аеропорту громадам з 
історично недостатнім рівнем охоплення послугами. У відповідь на руйнівний вплив кризи з 
пандемією вірусу КОВІД-19, Управління Порту включило економічний розвиток до пріоритетних 
напрямків для грантового фінансування. Перший цикл грантів Фонду, який розпочався зараз, 
націлений на підтримку відновлення регіону від наслідків пандемії КОВІД-19. Це також включає 
таку категорію, як поліпшення довкілля, завдяки розумінню того, що зелені зони зараз потрібні, як 
ніколи раніше. 
 
«В ці тяжкі часи пандемії наші громади проводять більше часу на свіжому повітрі, займаючись 
навчанням, садівництвом та прогулянками у місцевих парках для зберігання фізичної форми. Наша 
підтримка екологічних проектів у південній частині округу Кінг допоможе посилити громади, в 
яких звичайно немає доступу до вирощування свіжих продуктів, та створить для них можливість 
відкрити нові стосунки та набути нових навичок для працевлаштування у майбутньому», - сказала 
Вікі Наварро, мешканка міста Федерал-Вей.  
 
Подайте свою заявку до 00:00 (півночі), 4 грудня 2020 р. 

Деталі та матеріали заявок можна знайти тут: https://www.portseattle.org/programs/south-king-
county-fund-environmental-grants-program. 
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