Tài Trợ Nghệ Thuật từ Hội Đồng Nghệ Thuật Khu Vực Đô Thị (MRAC)
Chào mừng quý vị đến với MRAC! Chúng tôi rất vui vì quý vị quan tâm đến các chương trình của
chúng tôi. MRAC là một tổ chức phi lợi nhuận giúp tăng cường khả năng tiếp cận nghệ thuật cho các
cộng đồng trong 7 quận khu vực đô thị là Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott,
Washington thông qua hoạt động hỗ trợ cho các nghệ sĩ và tổ chức.
MRAC có bốn (4) chương trình tài trợ:
Hỗ Trợ Linh Hoạt: lên đến $15.000 USD để hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận về nghệ thuật, văn hóa
và phi nghệ thuật, và các nhóm được tài trợ về mặt tài chính để tạo khả năng tiếp cận nghệ thuật và
sử dụng nghệ thuật để tương tác với khán giả/cộng đồng trong toàn khu vực thành phố Twin Cities
gồm 7 quận. Các dự án đề xuất phải được thiết kế để mang lại lợi ích cho cư dân tiểu bang
Minnesota. Chương trình này không yêu cầu quỹ tương xứng. Hạn chót là ngày 09 tháng 08 năm
2021 và ngày 14 tháng 03 năm 2022.
Tác Động Nghệ Thuật cho Cá Nhân cấp các khoản tài trợ lên đến $5.000 USD để hỗ trợ các dự án
nghệ thuật tại khu vực thành phố Twin Cities gồm 7 quận được quản lý bởi các cá nhân là Người Da
Đen, Người Bản Địa hoặc Người Da Màu (BIPOC); và/hoặc Người Khuyết Tật (PWD); và/hoặc Người
Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính, Chuyển Giới, Người Đa Dạng Tình Dục, Liên Giới Tính,
Vô Tính/Vô Giới Tính, Hai Tâm Hồn (LGBTQIA2+). Khoản tài trợ này nhằm hỗ trợ cho các cá nhân đi
đầu trong nỗ lực tạo cơ hội tiếp cận nghệ thuật cho cộng đồng và/hoặc tham gia cùng cộng đồng
thông qua các nỗ lực sáng tạo. Mỗi dự án phải bao gồm một thành phần cộng đồng, như một buổi
biểu diễn trước công chúng, buổi triển lãm, hội thảo hoặc nói chuyện thân mật, tất cả đều diễn ra trực
tuyến. Tất cả các cá nhân phải sinh sống trong khu vực thành phố Twin Cities gồm 7 quận trong suốt
thời gian hiệu lực của hợp đồng tài trợ. Chương trình này không yêu cầu vốn tương đáp. Hạn chót là
ngày 04 tháng 10 năm 2021.
Tài Trợ Next Step, được tài trợ bởi McKnight Foundation, cung cấp các khoản tài trợ dự án lên đến
$5.000 USD cho các nghệ sĩ cá nhân làm việc trong bất kỳ lĩnh vực sáng tạo nào. Những dự án này
sẽ tác động đến từng ứng viên và mang lại sự phát triển hoặc ổn định trong hoạt động sáng tạo của
họ. Các ứng viên có thể ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự nghiệp sáng tạo của mình. Chương trình này
không yêu cầu quỹ tương xứng. Hạn chót là ngày 10 tháng 01 năm 2022.
Tác Động Nghệ Thuật cho Nhóm cấp các khoản tài trợ lên đến $10.000 USD cho các nhóm được
quản lý bởi Người Da Đen, Người Bản Địa, Người Da Màu (BIPOC); và/hoặc Người Khuyết Tật
(PWD); và/hoặc Người Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính, Chuyển Giới, Người Đa Dạng
Tình Dục, Liên Giới Tính, Vô Tính/Vô Giới Tính, Hai Tâm Hồn (LGBTQIA2+). Khoản tài trợ này nhằm
hỗ trợ nhóm có khả năng tạo ra cơ hội tiếp cận nghệ thuật. Tất cả các nhóm phải có trụ sở và tất cả
các dự án phải được thực hiện trong khu vực thành phố Twin Cities gồm 7 quận. Chương trình này
không yêu cầu quỹ tương xứng. Hạn chót là ngày 07 tháng 02 năm 2022.
Có thêm thông tin chi tiết bằng tiếng Anh tại www.mrac.org. Nếu quý vị cần dịch tài liệu hoặc có bất
kỳ nhu cầu nào về trợ năng, chúng tôi rất sẵn lòng cung cấp các tiện ích này sau khi được thông báo
trước hai tuần. Quý vị cũng có thể trao đổi với Giám Đốc Chương Trình để được hỗ trợ thêm.
Vui lòng liên hệ chúng tôi qua email mrac@mrac.org.

