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Nội dung Sổ tay Đăng ký 
 

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến việc đăng ký nhận tài trợ từ Quỹ Phúc lợi Cộng đồng về Năng lượng Sạch 

Portland (PCEF). Cuốn sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về chương trình PCEF và có thể được sử dụng để 

chỉ dẫn cho quý vị trong quá trình lập kế hoạch và viết đơn xin tài trợ. Có ba loại tài trợ được cấp theo Yêu cầu 

Đề xuất (RFP) này được nêu trong cuốn sổ tay này. Để yêu cầu dịch vụ dịch thuật hoặc phiên dịch bổ sung cho 

thông tin được đề cập trong sổ tay này, vui lòng liên hệ 503-823-7713, hoặc gửi email tới 

cleanenergyfund@portlandoregon.gov. 
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Về PCEF 

Quỹ Phúc lợi Cộng đồng về Năng lượng Sạch Portland là một sáng kiến lịch sử được tạo ra và lãnh đạo bởi các 

cộng đồng da màu và được cư dân Portland thông qua vào Tháng Mười Một năm 2018. Sáng kiến này cung 

cấp tài trợ dành riêng cho các hành động khí hậu nhằm thúc đẩy sự bình đẳng về chủng tộc và công bằng xã 

hội. Quý vị có thể tìm thấy toàn bộ văn bản về luật pháp được cho phép của PCEF (quy tắc lập pháp) tại 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811. 

PCEF được định hướng bởi một Ủy ban Tài trợ gồm chín thành viên là các cư dân Portland đa dạng. Ủy ban đã 

xây dựng một bộ các nguyên tắc để định hướng cho chương trình. Những Nguyên tắc Hướng dẫn này mô tả 

các giá trị mà chương trình PCEF được quản lý dựa trên đó. Các Nguyên tắc Hướng dẫn bổ sung cho quy tắc 

lập pháp và giúp đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra theo cách phù hợp với tầm nhìn và các giá trị của 

Ủy ban và cộng đồng.  

Các nguyên tắc hướng dẫn là: 

• Hướng tới sự công bằng. Thúc đẩy thay đổi của các hệ thống trong việc giải quyết tình trạng phân 

biệt đối xử trước đây và hiện nay. Tập trung vào tất cả các nhóm yếu thế và chịu nhiều thiệt thòi – đặc 

biệt là Người Da Đen và Người Bản địa.    

• Có Trách nhiệm. Thực hiện các quy trình tài trợ, giám sát và tham gia minh bạch để thúc đẩy học hỏi 

liên tục, kiểm tra và cân đối theo chương trình cũng như cải tiến. Chứng minh thành tựu về công bằng 

trong lợi ích xã hội, kinh tế và môi trường. Tiếp tục có trách nhiệm với những người thụ hưởng mục 

tiêu, người được tài trợ, và tất cả người dân Portland.  

• Do Cộng đồng Lãnh đạo. Tin tưởng vào kiến thức, kinh nghiệm, sự đổi mới, và khả năng lãnh đạo của 

cộng đồng. Tôn vinh và tiếp tục xây dựng dựa trên các công việc và quan hệ đối tác hiện có, đồng thời 

hỗ trợ nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng mới xuất hiện và các liên minh đa dạng. Tham gia 

và đầu tư vào các phương pháp tiếp cận hướng tới cộng đồng nhằm thúc đẩy sức mạnh của cộng đồng 

để tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa.  

• Tập trung vào hành động khí hậu với nhiều lợi ích. Đầu tư vào con người, sinh kế, các địa điểm, và 

quy trình trong đó xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu và tài sản của cộng đồng, thúc đẩy các 

cộng đồng lành mạnh, và hỗ trợ các hệ thống tái tạo. Tránh và giảm thiểu sự thay đổi chỗ ở, đặc biệt là 

do áp lực từ việc chỉnh trang đô thị. 

Các cộng đồng ưu tiên của PCEF 

Cung cấp lợi ích cho các cộng đồng cụ thể là trọng tâm của chương trình PCEF. Những cộng đồng này được đề 

cập cụ thể trong luật pháp Thành phố, được đề cập nhiều lần trong các câu hỏi của đơn đăng ký và được sử 

dụng trong chấm điểm các đơn đăng ký. Điều quan trọng là các tổ chức nộp đơn xin tài trợ PCEF phải hiểu rõ 

những cộng đồng ưu tiên này. Quy tắc lập pháp của PCEF xác định hai “cộng đồng ưu tiên”: 

1. Các cộng đồng ưu tiên cho các dự án năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng xanh và nông nghiệp tái tạo 

Những người có thu nhập thấp và người da màu là những cộng đồng được ưu tiên nhận các khoản tài trợ liên 

quan đến năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng xanh và nông nghiệp tái tạo. Trong lịch sử, những cộng đồng này ít 

https://www.portlandoregon.gov/citycode/78811
https://beta.portland.gov/bps/cleanenergy/grant-committee
https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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được tiếp cận với các lợi ích của các khoản đầu tư xanh, đồng thời họ dễ bị tổn thương hơn bởi nhiệt độ khắc 

nghiệt, khói do cháy rừng, các bệnh lây qua vật trung gian, lũ lụt và các tác động khác liên quan đến khí hậu. 

 

 

2. Các cộng đồng ưu tiên cho các dự án phát triển lực lượng lao động và nhà thầu 

Phụ nữ, người da màu, người khuyết tật và người thiếu việc làm thường xuyên được xác định là những nhóm 

đối tượng ưu tiên nhận các khoản tài trợ nhằm giải quyết vấn đề phát triển lực lượng lao động và nhà thầu. 

Những cộng đồng này không được tiếp cận công bằng với các cơ hội về lực lượng lao động và nhà thầu gắn 

với nền kinh tế sạch. Việc phát triển lực lượng lao động và nhà thầu đa dạng và được đào tạo đầy đủ trong lĩnh 

vực năng lượng sạch đòi hỏi phải tiếp cận những cộng đồng này và giải quyết các rào cản đã ngăn cản sự 

tham gia đầy đủ của họ vào lĩnh vực này.  

Các ngày Quan trọng 

Công bố RFP: 16 Tháng Chín, 2020 

Thời hạn cho các câu hỏi về RFP: 29 Tháng Mười, 2020 

Thời hạn nộp đơn đăng ký: 11:59PM PT, 16 Tháng Chín, 2020 

Công bố trao tài trợ: Cuối Tháng Hai 2021 

Điều kiện hội đủ - ai có thể đăng ký nhận tài trợ từ PCEF  

Các tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện mà đáp ứng tất cả các yêu cầu sau đủ điều kiện nhận tài trợ từ quỹ 

của PCEF:  

1. Được chính phủ Liên bang chỉ định là tổ chức phi lợi nhuận theo điều 501(c) hoặc 521(a).  

2. Đã đăng ký và được chứng nhận với Tổng trưởng Oregon với tư cách là một tổ chức phi lợi nhuận.  

3. KHÔNG nằm trong danh sách Tổ chức Từ thiện Không Đủ Điều kiện của Sở Tư pháp Oregon.  

Các tổ chức hoặc nhóm có thể đăng ký với một nhà bảo trợ tài chính, là một tổ chức phi lợi nhuận đủ điều kiện 

cung cấp cơ sở hạ tầng tổ chức và hỗ trợ hành chính để quản lý một khoản tài trợ. 

Các hạng mục tài trợ 

Khoảng 8.6 triệu đô la sẽ được cung cấp cho các khoản tài trợ theo yêu cầu này cho các đề xuất. Bắt đầu từ 

năm sau (2021), sẽ có khoảng 40-60 triệu đô la khả dụng mỗi năm. Các tổ chức nhận được tài trợ năm nay đủ 

điều kiện để được tài trợ trong các chu kỳ tài trợ trong tương lai.  

Quỹ PCEF có thể được sử dụng để hỗ trợ công việc trong bốn hạng mục chính. Các đề xuất dự án (các đơn 

đăng ký) có thể đề cập đến nhiều hơn một trong các hạng mục tài trợ sau:   

• Năng lượng sạch. Bao gồm các dự án năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng cho các khu dân cư, 

thương mại và trường học. Ít nhất một nửa số dự án thuộc loại này phải đặc biệt mang lại lợi ích cho 

https://sos.oregon.gov/business/Pages/nonprofit.aspx
https://www.doj.state.or.us/charitable-activities/wise-giving/disqualified-oregon-charities/
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người dân có thu nhập thấp và người da màu. Năm nay, kinh phí dự kiến cho hạng mục tài trợ này là 

3.4 đến 5 triệu đô la. 

• Cơ sở hạ tầng xanh và nông nghiệp bền vững. Tập trung vào các dự án làm giảm khí nhà kính, cải 

thiện chất lượng nước và tạo môi trường đô thị trong lành hơn. Kinh phí dự kiến cho hạng mục tài trợ 

này là $840,000 tới 1.3 triệu đô la. 

• Phát triển lực lượng lao động xanh và hỗ trợ nhà thầu. Bao gồm các chương trình đào tạo nghề, 

thực tập, và hỗ trợ kỹ thuật cho kinh doanh với trọng tâm là những người lao động và doanh nghiệp 

gặp bất lợi về kinh tế. Kinh phí dự kiến cho hạng mục tài trợ này là 1.7 tới 2.1 triệu đô la. 

• Đổi mới và các hạng mục khác. Bao gồm các dự án không thuộc một trong các loại trên nhưng hỗ trợ 

các mục tiêu hành động khí hậu theo cách thúc đẩy sự bình đẳng về chủng tộc và công bằng xã hội. 

Mức tài trợ cho hạng mục tài trợ này chưa được xác định cho năm đầu tiên.  

Các loại tài trợ     

Có ba loại tài trợ đang được cấp theo lần xin tài trợ này - lập kế hoạch, nhỏ và lớn. Có sự khác biệt trong đơn 

đăng ký và cách tính điểm tùy thuộc vào loại tài trợ.      

Tài trợ lập kế hoạch — Lên tới $100,000 cho mỗi đơn đăng ký 

Tài trợ lập kế hoạch có thể được sử dụng để giúp các tổ chức hoàn thành đánh giá hoặc lập kế hoạch mà có 

thể cần thiết để phát triển một đề xuất dự án hoàn chỉnh. Các hoạt động đủ điều kiện bao gồm, nhưng không 

chỉ gồm, nghiên cứu và học tập, đánh giá tính khả thi/kỹ thuật và tư vấn, tiếp cận cộng đồng và giáo dục, cũng 

như hợp tác và xây dựng quan hệ đối tác. Các nguồn trợ giúp về lập kế hoạch không thể được sử dụng để mua 

đất, vật liệu, vật tư hoặc thực hiện công việc tiến hành dự án thực tế. Việc nhận được tài trợ lập kế hoạch 

không đảm bảo tài trợ cho dự án trong tương lai. Một tổ chức có thể xin nhiều hơn một khoản tài trợ lập kế 

hoạch, nhưng mỗi khoản sẽ phải dành cho một dự án riêng biệt. Trong đợt tài trợ này, khoảng 1.5 triệu đô la 

đã được phân bổ cho các khoản tài trợ lập kế hoạch. Các hoạt động tài trợ lập kế hoạch dự kiến sẽ được hoàn 

thành trong vòng một năm nhưng người nộp đơn có thể yêu cầu thêm thời gian với lý do chính đáng. 

Các khoản tài trợ nhỏ — Dưới $200,000 cho mỗi dự án 

Các khoản tài trợ nhỏ có thể được sử dụng cho các dự án giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình 

đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Các dự án có thể bao gồm các hoạt động cải thiện tài sản vật chất (ví dụ: 

thích nghi với thời tiết, lắp đặt năng lượng mặt trời, trồng cây, nông nghiệp tái tạo) và/hoặc các hoạt động 

không liên quan đến vật chất (ví dụ: sự tham gia của cộng đồng, giáo dục). Các khoản tài trợ có thể được sử 

dụng để trả cho thời gian của nhân viên, công việc theo hợp đồng, mua bất động sản (ví dụ: thiết bị, đất đai), 

các chi phí liên quan đến việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của khoản tài trợ (ví dụ như bảo hiểm bổ sung, báo 

cáo) và các hạng mục hoặc hoạt động khác sẽ giải quyết vấn đề khí hậu thay đổi và thúc đẩy bình đẳng chủng 

tộc và công bằng xã hội. Đơn xin các khoản tài trợ nhỏ tương tự như các khoản tài trợ lớn nhưng yêu cầu ít 

thông tin hơn và việc chấm điểm có mức độ linh hoạt phù hợp với các dự án nhỏ hơn. Công việc được tài trợ 

bởi các khoản tài trợ nhỏ phải được hoàn thành trong vòng ba năm. 

Các khoản tài trợ lớn — $200,000 tới $1,000,000 cho mỗi dự án 

Các khoản tài trợ lớn có thể được sử dụng cho các dự án giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy bình 

đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. Các dự án có thể bao gồm các hoạt động cải thiện tài sản vật chất (ví dụ: 
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thích nghi với thời tiết, lắp đặt năng lượng mặt trời, trồng cây, nông nghiệp tái tạo) và/hoặc các hoạt động 

không liên quan đến vật chất (ví dụ: sự tham gia của cộng đồng, giáo dục). Các khoản tài trợ có thể được sử 

dụng để trả cho thời gian của nhân viên, công việc theo hợp đồng, mua bất động sản (ví dụ: thiết bị, đất đai), 

các chi phí liên quan đến việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu của khoản tài trợ (ví dụ như bảo hiểm bổ sung, báo 

cáo) và các hạng mục hoặc hoạt động khác sẽ giải quyết vấn đề khí hậu thay đổi và thúc đẩy bình đẳng chủng 

tộc và công bằng xã hội. Đơn đăng ký cho các khoản tài trợ lớn sẽ khắt khe hơn. Công việc được tài trợ bởi các 

khoản tài trợ lớn phải được hoàn thành trong vòng năm năm. 

Lưu ý: Mức tài trợ cho từng loại tài trợ có thể khác nhau trong những năm tới. 

 

Sử dụng tài trợ 

Phần này nêu bật các cách sử dụng đặc biệt của khoản tài trợ và các hạn chế tài trợ dành riêng cho chương 

trình PCEF. Đây không phải là danh sách đầy đủ các mục đích sử dụng hoặc yêu cầu về tài trợ. Danh sách sau 

bao gồm thông tin về: 

1. Giới hạn tài trợ cho một số loại chi phí. 

2. Thông tin về các khoản chi tiều thường không được phép trong tài trợ dự án khí hậu truyền thống, 

nhưng có thể rất quan trọng để giải quyết các vấn đề khí hậu theo cách thúc đẩy bình đẳng chủng tộc 

và công bằng xã hội. 

Chúng tôi đề cập đến những điều này để các ứng viên sẽ: 1) biết những gì được phép, và 2) được khuyến khích 

suy nghĩ sáng tạo về cách đáp ứng các mục tiêu về môi trường, bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội. 

• Báo cáo dự án: Báo cáo, kế hoạch và các tài liệu khác được xây dựng bằng cách sử dụng quỹ tài trợ là 

một khoản chi phí cho phép và được coi là thông tin công khai. Ngoài báo cáo truyền thống, sẽ được 

yêu cầu đối với tất cả những người nhận tài trợ của PCEF, các ứng viên PCEF được khuyến khích tích 

hợp các cách thức truyền thông và báo cáo phù hợp về văn hóa và có ý nghĩa về dự án của họ. Ví dụ có 

thể bao gồm các tác phẩm biểu diễn hoặc mỹ thuật, v.v. 

• Vật liệu, vật tư và thiết bị: Các khoản mua phải phục vụ cho việc thực hiện dự án đã đề ra. Hàng hóa 

sẽ trở thành tài sản của người nhận tài trợ không được bán lại trong thời gian hữu dụng của nó. Nếu 

quyền sở hữu thay đổi trong tương lai, người nhận tài trợ phải thông báo bằng văn bản cho Thành phố 

và nhận được sự chấp thuận về việc chuyển quyền sở hữu. PCEF không yêu cầu ngân sách với chi phí 

thấp nhất; người nộp đơn nên xem xét các tác động xã hội, kinh tế và môi trường của các lựa chọn mua 

hàng. 

• Mua đất là một khoản chi phí cho phép của dự án.  

• Sửa chữa tòa nhà không liên quan trực tiếp đến hiệu quả, các biện pháp tái tạo hoặc cơ sở hạ tầng 

xanh là chi phí dự án cho phép, nhưng các chi phí này không được vượt quá 30% tổng ngân sách xây 

dựng trên mỗi địa điểm và phải giải quyết các vấn đề về tính mạng con người, sức khỏe hoặc an toàn.  
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• Chi phí liên quan đến việc duy trì một khoản đầu tư trong suốt vòng đời của nó là chi phí được 

phép: Ví dụ bao gồm, nhưng không chỉ gồm, trả trước bảo hành dịch vụ, hợp đồng bảo trì HVAC và gửi 

lời nhắc về việc tưới cây.  

• Khoản hoàn trả cho các hạng mục được mua sắm hoặc công việc đã hoàn thành trước ngày thỏa 

thuận tài trợ có hiệu lực không phải là một khoản chi phí được phép. 

• Các hạng mục cần thiết để hỗ trợ tuyển dụng, duy trì và sự thành công của những người tham 

gia trong một chương trình phát triển lực lượng lao động là một khoản chi phí được phép bao gồm các 

khoản thanh toán cho hoặc thay mặt cho một người tham gia. Ví dụ về các khoản thanh toán cho 

người tham gia bao gồm, nhưng không chỉ gồm, hỗ trợ trả tiền nhà ở, đi lại, giữ trẻ, dụng cụ, phí công 

đoàn và tiền trợ cấp tham gia. Nhu cầu về thanh toán cho người tham gia cần được thiết lập(ví dụ: với 

các yêu cầu hội đủ điều kiện về thu nhập), và các khoản thanh toán phải tỷ lệ thuận với mức độ tham 

gia chương trình (ví dụ: nếu chương trình là một ngày mỗi tuần, các khoản thanh toán sẽ bao gồm chi 

phí cho ngày đó). 

• Các hạng mục cần thiết cho các doanh nghiệp bắt đầu hoặc mở rộng quy mô trong lĩnh vực năng 

lượng sạch có thể là chi phí cho phép đối với khoản tài trợ hỗ trợ của nhà thầu.  

• Cấp vốn qua chương trình cho vay để hỗ trợ các hoạt động giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc 

đẩy bình đẳng chủng tộc và công bằng xã hội có thể là một khoản chi phí cho phép.  

• Chi phí bảo hiểm bổ sung và là kết quả trực tiếp của các yêu cầu liên quan đến khoản tài trợ của PCEF 

là một khoản chi phí cho phép. 

• Các nhà bảo trợ tài chính: Các tổ chức đăng ký nhận tài trợ PCEF với một nhà bảo trợ tài chính có thể 

phân bổ tối đa 10% chi phí dự án cho các khoản phí bảo trợ tài chính.  

• Chi phí hoạt động chung (đôi khi còn được gọi là chi phí hành chính) đề cập đến các chi phí hoạt 

động chung như tiền thuê nhà, điện nước, nhân viên hành chính, bảo hiểm, pháp lý, trang web và viễn 

thông. Chi phí hoạt động chung là một khoản chi phí cho phép đối với các khoản tài trợ của PCEF. Chi 

phí hoạt động chung dành cho đi lại, nguyên vật liệu và chi phí hợp đồng không được vượt quá 10%. 

Chi phí hoạt động chung cho tất cả các chi phí khác bao gồm cả nhân sự, không được vượt quá 20%. 

o Lưu ý rằng các đơn đăng ký có nhà bảo trợ tài chính có thể có tỷ lệ chi phí hoạt động chung kết 

hợp lên đến 25% nhưng phải cung cấp lý do chính đáng về chi phí mà người nộp đơn phải trả.  

Hội thảo qua website và hỗ trợ kỹ thuật  

Chúng tôi nhận thấy rằng việc tham gia vào chương trình này đòi hỏi các kỹ năng và năng lực bao gồm từ việc 

viết đơn xin nhận tài trợ và quản lý dự án đến công bằng về khí hậu và cộng tác. Nhân viên sẽ luôn sẵn sàng 

trong thời gian nộp đơn để giải đáp thắc mắc và hỗ trợ cho các ứng viên. Chúng tôi cũng đã xây dựng một số 

cơ chế để giúp các ứng viên thành công với các ý tưởng dự án PCEF của họ. Bao gồm: 

• Thông tin về từng lĩnh vực tài trợ – năng lượng sạch, cơ sở hạ tầng xanh, nông nghiệp tái tạo, phát triển 

lực lượng lao động và nhà thầu – cũng như thông tin về các cộng đồng ưu tiên có thể được tìm thấy 

trong phần các nguồn trợ giúp trên trang web của chúng tôi. 

• Các hội thảo qua webste sẽ được tổ chức trong thời gian đăng ký để giúp các tổ chức hiểu rõ về đơn 

đăng ký và hướng dẫn. Ngày hội thảo và thông tin sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi. 
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• Các hội thảo và đào tạo qua công cụ ảo về các chủ đề cụ thể để xây dựng năng lực tổ chức sẽ được tổ 

chức để hỗ trợ các ứng viên tiềm năng. Ngày và thông tin về các khóa đào tạo này sẽ được đăng trên 

trang web của chúng tôi. 

Quy trình xem xét đơn đăng ký  

Quy trình xem xét đơn đăng ký của PCEF được thiết kế để hỗ trợ tính công bằng, độ tin cậy và minh bạch. Đối 

với các khoản tài trợ lớn và nhỏ, có năm bước trong quá trình xem xét. Các khoản tài trợ lập kế hoạch bỏ qua 

bước xem xét kỹ thuật của quy trình.  

1. Sàng lọc điều kiện hội đủ 

Nhân viên chương trình sẽ xem xét từng hồ sơ để đảm bảo tổ chức và dự án đủ điều kiện được cấp tài trợ. 

Các tiêu chí về điều kiện hội đủ được thông báo theo luật của PCEF cũng như các yêu cầu về hợp đồng và 

pháp lý của Thành phố.  

2. Đánh giá tính khả thi về mặt kỹ thuật (không áp dụng cho tài trợ lập kế hoạch) 

Mỗi đơn đăng ký vượt qua vòng sàng lọc về điều kiện hội đủ sẽ được xem xét tính khả thi về mặt kỹ thuật. 

Đánh giá kỹ thuật không được tính vào điểm dự án; đúng hơn, đây là vòng sàng lọc để loại bỏ các dự án 

không khả thi về mặt kỹ thuật. Các dự án không cần được thiết kế đầy đủ để vượt qua cuộc đánh giá kỹ 

thuật; tuy nhiên, chúng phải khả thi về mặt kỹ thuật.  

3. Hội đồng chấm điểm đánh giá 

Mỗi đơn đăng ký vượt qua vòng sàng lọc về tính đủ điều kiện và tính khả thi về mặt kỹ thuật sẽ được chỉ 

định cho một hội đồng chấm điểm. Mỗi hội đồng chấm điểm sẽ bao gồm ba đến năm người từ các thành 

viên Ủy ban PCEF, nhân viên chương trình và các chuyên gia trong lĩnh vực chủ đề, với tối thiểu một thành 

viên Ủy ban và một nhân viên. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đưa đa số người da màu và cân bằng giới tính vào 

thành phần hội đồng. Các thành viên tham gia chấm điểm (người đánh giá) sẽ được đào tạo về các tiêu chí 

chấm điểm và nhận thức về chống thiên vị. Người đánh giá sẽ được yêu cầu hạn chế giao tiếp với ứng viên 

trong quá trình đánh giá. Đánh giá của hội đồng chấm điểm bao gồm ba bước: 

1. Mỗi người đánh giá sẽ chấm điểm các đơn đăng ký riêng lẻ. Người đánh giá sẽ được cung cấp 

hướng dẫn về tiêu chí chấm điểm và thông tin đánh giá kỹ thuật. Hướng dẫn tiêu chí chấm điểm 

cho từng loại tài trợ có trên trang web của chúng tôi.  

2. Nhân viên PCEF sẽ tính trung bình điểm của người đánh giá cho từng tiêu chí và cung cấp điểm đó 

cho ứng viên dự án. Hội đồng chấm điểm cũng có thể đưa ra các câu hỏi yêu cầu làm rõ đơn giản 

dành cho ứng viên. Các ứng viên sẽ có cơ hội phản hồi về điểm số của họ và trả lời các câu hỏi yêu 

cầu làm rõ do người đánh giá đặt ra. Các ứng viên có thể trả lời bằng văn bản hoặc bằng video 

hoặc ghi âm. Hướng dẫn liên quan đến độ dài và định dạng của phản hồi của ứng viên sẽ được 

cung cấp để đảm bảo tính nhất quán trên tất cả các đơn đăng ký. Các câu trả lời của ứng viên sẽ 

được cung cấp cho hội đồng chấm điểm để xem xét. 

3. Hội đồng chấm điểm sẽ họp để thảo luận về điểm số cá nhân của họ và câu trả lời của ứng viên, và 

những người đánh giá sẽ có cơ hội thay đổi điểm số của họ. Vào cuối cuộc họp này, điểm cuối cùng 
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sẽ được đưa ra cho mỗi đơn đăng ký. Nếu hội đồng chấm điểm đề xuất với Ủy ban PCEF rằng một 

đơn đăng ký không được tài trợ, họ sẽ cung cấp lý do cho đề xuất đó. 

4. Ủy ban đánh giá 

Đối với mỗi đơn đăng ký vượt qua các vòng đánh giá tính đủ điều kiện và kỹ thuật, toàn bộ Ủy ban sẽ nhận 

được một gói bao gồm tóm tắt ngắn gọn về dự án, điểm của hội đồng đánh giá, phản hồi của ứng viên 

(nếu được cung cấp) và lời giải thích nếu có khuyến nghị không tài trợ cho đơn đăng ký. Các đơn đăng ký 

sẽ được xếp hạng dựa trên số điểm cuối cùng do hội đồng chấm điểm ấn định. Để tạo ra một danh mục 

đầu tư cân bằng, Ủy ban có thể xem xét những điều sau, ngoài điểm của hội đồng đánh giá, khi đưa ra các 

khuyến nghị tài trợ cuối cùng:  

a. Các mục tiêu tài trợ được xác định trong luật của PCEF: 

i. 40-60% tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả, trong 

đó ít nhất 50% các dự án này phục vụ các hộ gia đình có thu nhập thấp và người da 

màu. 

ii. 20-25% tài trợ cho phát triển lực lượng lao động và nhà thầu về năng lượng sạch. 

iii. 10-15% tài trợ cho các chương trình nông nghiệp tái tạo và cơ sở hạ tầng xanh có hiệu 

quả hấp thụ khí nhà kính. 

iv. 5% tài trợ cho các sự án khác/đổi mới. 

b. Phân bố địa lý 

c. Mục tiêu lập pháp để trao ít nhất 20% quỹ cho các tổ chức có thành tích cung cấp các chương 

trình mang lại lợi ích cho các thành viên cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, bao gồm 

cả người da màu, phụ nữ, người khuyết tật và người thiếu việc làm thường xuyên. 

d. Câu trả lời của ứng viên và đề xuất của hội đồng chấm điểm. 

e. Phù hợp với các Nguyên tắc Hướng dẫn của PCEF. 

5. Phê duyệt của Hội đồng Thành phố 

Các khuyến nghị cuối cùng của Ủy ban sẽ được gửi đến Hội đồng Thành phố để thông qua. Hội đồng 

thường được kỳ vọng sẽ chấp nhận các khuyến nghị của Ủy ban. Nếu Hội đồng từ chối đề xuất tài trợ, họ 

phải cung cấp giải trình bằng văn bản về quyết định. 

Nhận khoản tài trợ  

Mỗi người nhận tài trợ được trao quỹ sẽ được chỉ định một đầu mối liên hệ là nhân viên PCEF (Quản lý Dự án 

PCEF). Bước đầu tiên để hoàn thiện thỏa thuận tài trợ sẽ là tham gia vào một cuộc họp khởi động để xem lại và 

hoàn thiện phạm vi và yêu cầu tài trợ, bao gồm các yếu tố sau: 

• Các yêu cầu báo cáo  

• Các yêu cầu bảo hiểm 

• Các thỏa thuận công bằng về lực lượng lao động và nhà thầu 

• Quản lý tài chính và thanh toán 

• Việc sử dụng lực lượng lao động và nhà thầu, nếu có 

https://efiles.portlandoregon.gov/Record/13649898/File/Document
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• Các mục khác cần được ký tên (ví dụ: các hành động tuân thủ liên quan, mua hàng kèm theo điều kiện 

hoàn thành một bước trước) 

• Phạm vi của kế hoạch quản lý dự án. Nội dung này sẽ là công việc có thể hoàn thành đầu tiên đối với 

hầu hết các khoản tài trợ và sẽ bao gồm các thành phần sau: 

o Vai trò và trách nhiệm quản lý dự án 

o Truyền thông dự án cho người nhận tài trợ, đối tác và nhân viên Thành phố 

o Hoàn thiện lịch trình các mốc quan trọng và các công việc chính. 

Sau khi tất cả các yếu tố tài trợ được hoàn thành, Quản lý Dự án PCEF sẽ soạn thảo thỏa thuận tài trợ để ký. 

Thành phố sẽ ký thỏa thuận tài trợ chỉ sau khi người được nhận tài trợ đã ký và sau khi tất cả các bảo hiểm bắt 

buộc và các tài liệu khác đã được cung cấp. Ví dụ về nội dung của thỏa thuận tài trợ có sẵn trên trang web của 

chúng tôi.  

Các yêu cầu báo cáo 

Yêu cầu báo cáo sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại, quy mô và khung thời gian của khoản tài trợ. Các ứng viên 

được trao tài trợ sẽ xây dựng các yêu cầu báo cáo cuối cùng hợp tác với Quản lý Dự án PCEF của họ, bao gồm 

loại và tần suất hoặc tài liệu báo cáo và tài liệu bắt buộc. Các yêu cầu báo cáo sẽ được thiết kế để phù hợp với 

dự án và cung cấp thông tin có ý nghĩa và trách nhiệm trong khi cố gắng giảm gánh nặng cho người được 

nhận tài trợ. Một số thông tin tài trợ sẽ được báo cáo ở định dạng chuẩn, chẳng hạn như biểu mẫu hoặc nền 

tảng trực tuyến.  

Chúng tôi không kỳ vọng những người nhận tài trợ phải chịu các chi phí liên quan đến việc báo cáo theo yêu 

cầu của chương trình. Sẽ không mất phí khi truy cập các nền tảng báo cáo của PCEF và các khóa đào tạo liên 

quan. Ngoài ra, người nộp đơn (và nhà thầu của họ) được khuyến khích đưa vào ngân sách của mình một 

lượng thời gian thích hợp cho nhân viên để làm báo cáo, cũng như chi phí liên quan đến việc tạo báo cáo hoặc 

các tài liệu khác để truyền đạt về kết quả dự án. Thông tin bổ sung về các yêu cầu báo cáo có sẵn trong tài liệu 

đăng ký trên trang Nộp đơn xin tài trợ của PCEF.  

Các danh sách sau cung cấp chi tiết yêu cầu báo cáo phổ quát và báo cáo cụ thể theo loại dự án có thể áp 

dụng nếu quý vị được trao khoản tài trợ của PCEF.  

Yêu cầu báo cáo đối với TẤT CẢ những người được tài trợ: 

1. Chi tiêu tài chính và theo dõi ngân sách 

2. Các bước tiến để đạt được các cột mốc/các công việc hoàn thành 

3. Báo cáo thỏa thuận công bằng về lực lượng lao động và nhà thầu (xem các mẫu thỏa thuận trên trang 

web của chúng tôi) 

4. Báo cáo cuối cùng bao gồm kế toán tài chính, vị trí các cải thiện về cơ sở vật chất, số lượng và thông tin 

nhân khẩu học của những người hưởng lợi từ dự án, và các thông tin định lượng và định tính có liên quan 

khác tùy thuộc vào các đặc điểm của dự án. 

Báo cáo các tiêu chí đo lường cụ thể cho loại dự án (tất cả các chỉ số chỉ được báo cáo khi có áp dụng): 

1. Nông nghiệp tái tạo 

a. Diện tích của dự án nông nghiệp (mẫu Anh hoặc feet vuông) 
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b. Ước tính khối lượng thu hoạch hàng năm (pound) 

c. Vị trí của dự án nông nghiệp:  

i. Vị trí zip code cho các dự án khu dân cư 

ii. Vĩ độ-kinh độ/GIS cho các dự án về tài sản không phải nhà ở 

2. Cơ sở hạ tầng xanh 

a. Số lượng và loại cây/nguyên liệu thực vật  

b. Diện tích của dự án (mẫu Anh hoặc feet vuông và feet tuyến tính) 

c. Vị trí dự án cơ sở hạ tầng xanh:  

i. Mã zip code cho các khu dân cư 

ii. Địa chỉ đường phố cho tài sản thương mại 

iii. Địa chỉ đường phố hoặc vĩ độ-kinh độ cho các tài sản khác  

3. Phát triển lực lượng lao động và nhà thầu 

a. Hoàn thành (số lượng và phần trăm người tham gia hoàn thành hoặc tốt nghiệp) 

b. Kết quả nếu có (ví dụ: số người tham gia đã nhận được một công việc, giữ được một công việc 

hoặc thăng tiến trong công việc của họ; đối với các chương trình trường học hoặc trại hè, tiêu 

chí đánh giá chương trình thích hợp) 

c. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ 

d. Số giờ hỗ trợ được cung cấp 

e. Loại hỗ trợ (ví dụ: pháp lý, tài chính, kế toán, kỹ thuật, chứng chỉ, nhân sự, tiếp thị) 

f. Kết quả (ví dụ: mở cửa kinh doanh, ổn định, phát triển)  

g. Các loại hình doanh nghiệp được hỗ trợ (ví dụ: năng lượng mặt trời, thích nghi với thời tiết). 

4. Năng lượng Sạch 

a. Hiệu suất năng lượng 

i. Diện tích tính bằng feet vuông, sử dụng và số lượng người ở cho mỗi địa điểm 

ii. Sử dụng năng lượng trước và sau khi cải tiến 

iii. Địa điểm: địa chỉ thực cho tài sản thương mại, mã zip code cho tài sản dân cư  

iv. Loại biện pháp hiệu quả được lắp đặt 

v. Loại cải tiến hiệu quả không thuộc lĩnh vực năng lượng  

b. Năng lượng có thể tái tạo 

i. Tổng công suất lắp đặt tại mỗi địa điểm  

ii. Địa điểm: địa chỉ thực cho tài sản thương mại, mã zip code cho tài sản dân cư 

iii. Loại cải tiến về năng lượng không phải là năng lượng tái tạo 

Các Câu hỏi Thường gặp (FAQ) 

1. Tổ chức của tôi có thể xin nhiều hơn một khoản tài trợ không?  

Có, không có giới hạn về số lượng khoản tài trợ mà một tổ chức có thể xin hoặc tham gia. Tuy nhiên, các đơn 

xin tài trợ khác nhau phải dành cho các dự án hoặc chương trình khác nhau.  
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2. Có cần phải có đòn bẩy (leverage) để nhận được tài trợ của PCEF không?  

Không, đòn bẩy (leverage) (đóng góp cho dự án từ một nguồn khác, còn được gọi là match) không phải là yêu 

cầu khi nhận tài trợ từ PCEF. Trong đơn đăng ký bao gồm một câu hỏi về các nguồn lực đòn bẩy để xem xét 

cách tối đa hóa tác động của nguồn tiền hạn chế. Có điểm trao cho đòn bẩy đối với các khoản tài trợ lớn và 

nhỏ nhưng không có điểm bổ sung nào được trao đối với các khoản tài trợ lập kế hoạch.  

3. Một số câu hỏi hoặc tiêu chí dường như không áp dụng cho dự án của tôi. Điều đó có ảnh 

hưởng đến điểm số của tôi không? 

Đối với các khoảng tài trợ lập kế hoạch, tất cả các tiêu chí sẽ được tính điểm cho tất cả các đơn đăng ký Đối với 

các khoản tài trợ lớn và nhỏ, các câu hỏi và cách tính điểm khác nhau tùy thuộc vào loại dự án. Vui lòng tham 

khảo Bảng Chấm điểm cho loại tài trợ mà quý vị quan tâm trên trang web của chúng tôi để xác định tiêu chí 

chấm điểm nào sẽ được sử dụng để đánh giá đơn đăng ký của quý vị. Điểm dựa trên các câu hỏi áp dụng cho 

loại dự án của quý vị; những câu hỏi không áp dụng cho loại dự án của quý vị sẽ không ảnh hưởng đến điểm 

của quý vị.  

4. Tổ chức của tôi không mạnh về một số tiêu chí đo lường. Chúng tôi có thể nhận được tài trợ 

không? 

Chúng tôi hiểu rằng mỗi dự án là duy nhất và một số dự án có thể không mạnh trên mọi phương diện. Nếu dự 

án được đề xuất thúc đẩy hành động khí hậu theo những cách có lợi cho các cộng đồng ưu tiên của PCEF và 

đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện, họ có thể được xem xét cấp vốn.   

Quá trình đánh giá được thiết kế để phù hợp với các dự án có quy mô và loại hình khác nhau cũng như các tổ 

chức có mức độ kinh nghiệm và năng lực khác nhau. Ngoài ra, trong khi quy trình đăng ký nhằm đảm bảo 

trách nhiệm sử dụng công quỹ, quy trình này cũng ghi nhận nhu cầu thúc đẩy sự đổi mới, thử nghiệm và học 

hỏi cần thiết để hỗ trợ các chương trình và tổ chức mới đối với công việc này. Chúng tôi hiểu rằng một số loại 

dự án nhất định có thể đạt điểm khác nhau và đang tính đến điều đó bằng cách xem xét các danh mục dự án 

cùng nhau để giúp đảm bảo chúng tôi so sánh "táo với táo" (ví dụ: cân nhắc điểm cho một dự án nông nghiệp 

tái tạo so với điểm cho các dự án nông nghiệp tái tạo khác, thay vì so sánh với các dự án năng lượng sạch). 

5. PCEF hỗ trợ sự công bằng và an toàn của người lao động như thế nào?  

Sức khỏe của người lao động là vô cùng quan trọng đối với PCEF. Một cách mà chúng tôi tập trung vào công 

bằng lực lượng lao động là xem xét liệu các dự án được đề xuất có sử dụng một lực lượng lao động đa dạng 

bao gồm người da màu, phụ nữ, người khuyết tật hoặc những người thiếu việc làm thường xuyên hay không. 

Chúng tôi cũng yêu cầu mỗi người nhận tài trợ phải ký Thỏa thuận Công bằng về Lực lượng Lao động và Nhà 

Thầu bao gồm các yêu cầu xung quanh việc bồi thường và tạo ra một môi trường làm việc an toàn và thân 

thiện đối với các cộng đồng đa dạng mà từ trước tới nay không có chỗ đứng trong nền kinh tế bền vững về khí 

hậu. Vui lòng xem các mẫu Thỏa thuận Công bằng về Lực lượng Lao động và Nhà Thầu trên trang web của 

chúng tôi. 


