
Програми екологічних грантів Фонду Південного Округу Кінг 
 
<Підписуйтесь, щоб отримувати новини про Фонд Південного Округу Кінг та дізнаватись 
про інші гранти> 
 
Що таке 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. Порт виділить 
$10 мільйонів доларів з 2019 по 2023 р. для зменшення шуму, створення здорового 
довкілля та раціонального використання природних ресурсів у цих етнічно та культурно 
різноманітних громадах. Перший цикл грантів Фонду, націлений на економічне 
відновлення, розпочався у серпні 2020 р. 
 
Екологічні гранти 
Програма екологічних грантів є новим циклом фінансування від Фонду Південного Округу 
Кінг, яка підтримує проекти, орієнтовані на покращення довкілля у громадах, 
розташованих в районі аеропорту міст: Берін, Де-Мойн, Федерал-Вей, Норманді Парк, Сі-
Так i Таквіла. Громадські та некомерційні організації запрошуються для подання заявок на 
фінансування таких заходів як: 
• поліпшення громадського простору (в т.ч. парків, шкільних ігрових майданчиків, 

громадських площ або оселищ у природоохоронних зонах Порту)  
• встановлення обладнання або арт-інсталяцій 
• проекти покращення районів або охорони природи.  
 
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. 
 
Осінь 2020 р.: Наш перший цикл програми екологічних грантів SKCF 
Зараз Порт приймає заявки на перший цикл програми екологічних грантів Фонду 
Південного Округу Кінг. Заявки приймаються до 00:00 (півночі), 4 грудня 2020 р. Розмір 
грантів складатиме до $20.000 з дольовим співвідношенням 3:1 (див. деталі нижче). 
 
Головні деталі Фонду 
• На цей цикл виділяється $435.000 доларів фінансування. 
• Приймаються заявки на гранти на суми до $20.000 доларів. 
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• Проекти повинні здійснюватися на громадській землі. 
• Проекти повинні 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.        

• Заявниками можуть бути некомерційні організації зі статусом 501(c)3 або 501(c)6, або 
громадські об’єднання, фіскальним спонсором яких є організація зі статусом 501(c)3. 

• Організації повинні продемонструвати досвід роботи на користь різноманітних громад 
району аеропорту, які постраждали від несправедливості у сферах економіки та 
екології.  

• Організаціям необхідно подати письмову заявку та взяти участь у обговоренні з 
експертною групою. 

 
Як подати заявку 
• Знайдіть всі матеріали Програми екологічних грантів SKCF під вкладкою «Документи» 

на сайті VendorConnect. Зареєструйтесь як «власник плану» (Plan Holder) на сайті 
VendorConnect, щоб задавати питання та отримувати нову інформацію. Для реєстрації 
зайдіть на сторінку «Огляду оголошення про конкурс Фонду Південного Округу Кінг» 
(South King County Fund Solicitation Overview). (Детальні інструкції можна прочитати у 
«Посібнику зовнішнього користувача» (VendorConnect External User Guide.) Для того, 
щоб задати питання, натисніть на кнопку «Задати питання» (Ask Question). 

 
Деталі та строки подання заявок 
• Всі необхідні документи надсилаються електронною поштою за адресою: e-submittals-

sa@portseattle.org. 
• Заявки приймаються до 00:00 (півночі), 4 грудня 2020 р. 
 
Інформаційні сесії 
Відвідайте одну з наших інформаційних сесій, щоб дізнатись більше про процедуру 
подання заявок. Протягом інформаційних сесій заявники можуть отримати технічну 
допомогу з використанням сайту VendorConnect або поставити питання щодо заявок та 
процедури їх подання. Переклад на інші мови надається за запитом.  Будь ласка, 
підтвердьте вашу участь (RSVP) за наступним посиланням. (НЕ ПІДТВЕРДЖУЙТЕ участь у 
системі VendorConnect.) 
https://www.portseattle.org/programs/south-king-county-fund-environmental-grants-program. 
 
 Приклади проектів, профінансованих раніше через програму ACE 
 
Відновлення парку Мідвей та ігрової зони – Des Moines Rotary Foundation, місто Де-
Мойн. Грант надав кошти для того, щоб волонтери могли відремонтувати та обслуговувати 
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обладнання парку для його покращення та підвищення цінності як місця відпочинку 
молоді та сімей.  
 
Фармбот – EchoTech у Міському городі, Key Tech Labs, м. Де-Мойн. Цей проект об’єднав 
освіту в галузі STEM (природничі науки, технології, інженерія та математика) та здорового 
харчування, навчивши дітей будувати робота, який доглядатиме за громадським городом 
у районі Пасіфік Рідж, одному з найбідніших у місті Де-Мойн. 
 
Ферма «Нове майбутнє» – Південно-західна служба дітей та молоді (Southwest Youth and 
Family Services), міста Берін та Сі-Так. Цей проект надає освіту в галузі здорового 
харчування шляхом навчання сімей, як створити громадський город у районах, де 
розташоване житло для незаможного населення міст Берін та Сі-так, та доглядати за ним. 
  
Екологічні зв’язки з етнічними громадами міста Сі-Так – Partner in Employment, місто Сі-
Так. Грант забезпечить релевантну в культурному плані взаємодію з громадами біженців 
та іммігрантів міста Сі-Так, щоб заохочувати екологічну освіту, влаштовувати громадські 
заходи з прибирання території та розширювати можливості маленьких підприємств з 
раціонального використання природних ресурсів. 
 
 
Повний список проектів 
 
 
 
Питання? 
• Зайдіть на сайт VendorConnect, щоб прийняти участь у сесії без попереднього 

підтвердження та задати питання. Відповіді на всі запитання власників плану Фонду 
Південного Округу Кінг будуть опубліковані на сайті VendorConnect. Дивіться 
«Посібник зовнішнього користувача» (VendorConnect External User Guide) тут, щоб 
отримати допомогу з реєстрацією, або зайдіть на сесію без попереднього 
підтвердження, якщо вам потрібна технічна підтримка. 

• Подальші пояснення щодо вимог фонду можна також знайти в наших «Частих 
запитаннях». 

 
Правове застереження: 
Застереження: Це не офіційний сайт закупок Порту. Офіційна інформація щодо запиту на 
надання пропозицій та новіші версії вимог доступні у системі VendorConnect Порту.   
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