
Tài Trợ Nghệ Thuật từ Hội đồng Nghệ thuật Khu vực Đô thị 
 

Hội đồng Nghệ thuật Khu vực Đô thị (Metropolitan Regional Arts Council - MRAC) là một tổ 
chức phi lợi nhuận quản lý các khoản tài trợ cho các nhóm và tổ chức cung cấp các dịch vụ 
tiếp cận nghệ thuật trong khu vực đô thị 7 Quận (gồm các quận Anoka, Carver, Dakota, 
Hennepin, Ramsey, Scott, Washington) và những nghệ sĩ sinh sống trong khu vực này. 
 
Năm ngoái, MRAC đã trao hơn 600 khoản tài trợ cho các nhóm và nghệ sĩ thuộc nhiều thành 
phần. Những người nhận được tài trợ bao gồm các nhóm chưa từng tổ chức chương trình 
và không có nhân viên được trả lương, các tổ chức phi lợi nhuận lớn với một chương trình 
nghệ thuật nhỏ, và các nhóm phi lợi nhuận văn hóa nghệ thuật với một vài nhân viên và 
chương trình quanh năm. 
 
Sẽ có ba chương trình tài trợ từ MRAC trong năm tài chính 2021 (01 tháng 7, 2020 - 30 
tháng 6, 2021) 
 

● Tài trợ Equity Response trao khoản tiền lên đến 2500 USD cho các nhóm hoặc tổ 
chức được quản lý bởi đa số Người Da đen, Người Bản địa, Người Da màu (BIPOC), 
Người Khuyết tật (PWD), và/hoặc các cá nhân Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Song 
tính, Chuyển giới, Queer, Liên giới tính, Vô tính/Vô giới tính, Hai tâm hồn 
(LGBTQIA2+). Các khoản tài trợ này được áp dụng cho các nhóm có tối thiểu 3 người 
trong ban quản lý. Các dự án thực hiện từ các khoản tài trợ này có thể được sử dụng 
theo nhiều cách, nhưng cần phải cung cấp khả năng tiếp cận nghệ thuật cho người 
sống ở khu vực đô thị 7 Quận.  

 
● Tài trợ Flexible Support trao khoản tiền lên đến 15,000 USD cho các nhóm hoặc tổ 

chức có tối thiểu 3 người trong ban quản lý. Các dự án thực hiện từ các khoản tài trợ 
này có thể được sử dụng theo nhiều cách, nhưng cần phải cung cấp khả năng tiếp 
cận nghệ thuật cho người sống ở khu vực đô thị 7 Quận. 

 
● Tài trợ Next Step trao khoản tiền lên đến 5000 USD cho các nghệ sĩ cá nhân để cung 

cấp tài trợ nhằm phát triển sự nghiệp. Các nghệ sĩ phải từ 18 tuổi trở lên và là cư dân 
của khu đô thị 7 Quận trong ít nhất sáu tháng tính đến trước hạn chót của chương 
trình. Những nghệ sĩ nhận khoản Tài trợ Next Step hoạt động trong nhiều lĩnh vực 
nghệ thuật.  

 
Tất cả các khoản tài trợ từ MRAC đều được thực hiện thông qua quy trình đánh giá của ban 
hội thẩm, trong đó các thành viên của cộng đồng nghệ thuật đọc và đánh giá các đơn đăng 
ký theo các tiêu chí đã nêu.  
 
Hướng dẫn đăng ký nhận tài trợ, các chi tiết về tính hội đủ điều kiện, ngày hạn chót và đơn 
đăng ký được đăng tải trên trang web www.mrac.org.  
 
Để được hỗ trợ thêm, các Giám đốc Chương trình của MRAC sẵn sàng thảo luận về các ý 
tưởng dự án và tính hội đủ điều kiện hoặc trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn cần các tài liệu 
đã được dịch hoặc có bất kỳ nhu cầu tiếp cận nào, MRAC rất sẵn lòng cung cấp các tiện ích 
này sau khi được thông báo trước một tuần. Vui lòng liên hệ chúng tôi qua email 
mrac@mrac.org. 
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