
Tài trợ Nghệ thuật từ Hội đồng Nghệ thuật Khu vực Đô thị (MRAC)  
 
Chào mừng đến với MRAC! Chúng tôi rất vui mừng khi quý vị quan tâm đến các chương trình của 
chúng tôi. MRAC là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nghệ thuật cho các 
cộng đồng trong khu vực đô thị của bảy quận là các quận Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, 
Scott, Washington thông qua việc hỗ trợ các nghệ sĩ và tổ chức.  
 
MRAC có bốn (4) chương trình trợ cấp:  
 
Trợ cấp Hỗ trợ linh hoạt cung cấp khoản tài trợ lên đến $15.000 nhằm giúp các nhóm tạo ra và duy 
trì khả năng tiếp cận nghệ thuật cho người dân Minnesota. Các nhóm đủ điều kiện phải có địa chỉ 
chính ở quận Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott hoặc Washington. Chương trình này hỗ 
trợ việc sản xuất các dự án nghệ thuật và/hoặc các dự án tăng cường năng lực tổ chức và hoạt động 
của các nhóm cung cấp khả năng tiếp cận nghệ thuật. Hạn chót đăng ký Vòng 1 là 11:59 đêm ngày 1 
tháng 8 năm 2022. Hạn chót đăng ký Vòng 2 là 11:59 đêm ngày 13 tháng 2 năm 2023. 
 
Trợ cấp Tác động nghệ thuật cho nhóm cung cấp khoản tài trợ lên đến $10.000 cho các nhóm được 
lãnh đạo bởi Người da đen, Người bản địa hoặc Người da màu (BIPOC); và/hoặc Người khuyết tật 
(PWD); và/ hoặc người Đồng tính nữ (Lesbian), Đồng tính nam (Gay), Song tính (Bisexual), Chuyển giới 
(Transgender), Đa dạng tính dục (Queer), Liên giới tính (Intersex), Vô tính (Asexual)/Phi giới 
(Agender), Hai linh hồn (Two-Spirit) (LGBTQIA2+). Các nhóm phải có địa chỉ tại quận Anoka, Carver, 
Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott và Washington. Khoản trợ cấp này được thiết kế để trở thành một 
nguồn ngân quỹ nhằm hỗ trợ khả năng của một nhóm trong việc tạo cơ hội tiếp cận với nghệ thuật. 
Hạn chót đăng ký là 11:59 đêm ngày 21 tháng 11 năm 2022. 
 
Trợ cấp Tác động nghệ thuật cho cá nhân cung cấp khoản tài trợ lên đến $5.000 cho các dự án nghệ 
thuật ở Minnesota được lãnh đạo bởi các cá nhân xác định là Người da đen, Người bản địa hoặc 
Người da màu (BIPOC); và/hoặc Người khuyết tật (PWD); và/hoặc người Đồng tính nữ (Lesbian), Đồng 
tính nam (Gay), Song tính (Bisexual), Chuyển giới (Transgender), Đa dạng tính dục (Queer), Liên giới 
tính (Intersex), Vô tính (Asexual)/Phi giới (Agender), Hai linh hồn (Two-Spirit) (LGBTQIA2+). Các cá 
nhân phải có địa chỉ chính ở quận Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, Scott hoặc Washington. 
Khoản trợ cấp này được thiết kế nhằm hỗ trợ các cá nhân dẫn đầu trong nỗ lực tạo khả năng tiếp cận 
nghệ thuật cho cộng đồng và/hoặc tham gia với cộng đồng thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Hạn 
chót đăng ký là 11:59 đêm ngày 12 tháng 12 năm 2022. 
 
Trợ cấp Quỹ Bước tiếp theo được thiết kế nhằm giúp các nghệ sĩ hoàn thành dự án chú trọng vào các 
mục tiêu phát triển nghệ thuật và/hoặc nghề nghiệp của cá nhân họ trong một lĩnh vực nghệ thuật. 
Các dự án cần phải vạch ra các chiến lược sẽ giúp nghệ sĩ vượt qua các rào cản để thành công, duy trì 
sự thành công liên tục trong sự nghiệp nghệ thuật của họ và/hoặc giúp họ tận dụng cơ hội. Next Step 
Fund được tài trợ bởi McKnight Foundation và cung cấp các khoản trợ cấp dự án lên đến $5.000 cho 
các nghệ sĩ trong bất kỳ lĩnh vực nào. Người đăng ký có thể đang ở bất kỳ giai đoạn nào trong sự 
nghiệp của họ, nhưng phải có khả năng cung cấp các mẫu tác phẩm nghệ thuật gốc của riêng mình. 
Các nghệ sĩ cá nhân phải có địa chỉ cư trú chính ở quận Anoka, Carver, Dakota, Hennepin, Ramsey, 
Scott hoặc Washington. Hạn chót đăng ký là 11:59 đêm ngày 9 tháng 1 năm 2023. 



 
Quý vị có thể tìm thấy thêm thông tin chi tiết tại www.mrac.org. Nếu quý vị cần dịch tài liệu hoặc có 
bất kỳ nhu cầu nào về khả năng tiếp cận, chúng tôi sẵn lòng cung cấp các điều chỉnh phù hợp khi có 
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 với chúng tôi theo địa chỉ mrac@mrac.org. 

http://www.mrac.org/
mailto:mrac@mrac.org

