
   
 

ANO ANG PONDO NG SAN MATEO COUNTY STRONG  
PROGRAMA NG PAGGAWAD NG KALUWAGAN PARA SA MGA RESTAWRAN, SERBESERYA, AT GAWAAN NG 

ALAK 
KAMPANYA PARA SA PAGBIBIGAY KABATIRAN 

 
PANIMULA 
Noong Disyembre 17, 2020, naging sanhi para isulong sa rehiyon ng Bay Area ang Panrehiyong Kautusang Manatili sa 
Bahay ng California na nauugnay sa pagbaba ng kapasidad ng Intensive Care Unit (ICU) sa wala pang 15 porsyento.  Ito 
ang pangalawang beses na inutos ng California ang pagtanggal ng lahat ng panloob at panlabas na kainan sa County ng 
San Mateo at pahintulutan lang ang takeout at pagbebenta ng mga produkto.  Sa kabila ng pagbabalik ng County ng San 
Mateo sa Purple tier noong huling bahagi ng Enero 2021, malaki ang naging epekto sa pananalapi ng mga pagpapasara 
sa lokal na industriya ng pagkain at inumin. 
 
Alinsunod sa ikalimang pambansang survey ng National Restaurant Association sa mga miyembro nito na nakumpleto 
noong unang bahagi ng Disyembre 2020, 87% ng mga full-service na restawran (independiyente, chain, at prangkisa) ay 
nag-uulat ng 36% pagbaba sa benta bilang average. Para sa isang industriya na may average na profit margin na 5% 
hanggang 6%, hindi ito maaaring manatili nang ganito.  Ang karamihan ng mga permanenteng isinarang restawran ay 
mga matatag na negosyo, at matagal nang naroroon sa kanilang mga komunidad. Bilang average, ang mga restawrang 
ito ay 16 na taon nang nasa negosyo, at 16% ay hindi bababa sa 30 taon nang bukas.  
 
Noong Disyembre 2020, sinimulan ng San Mateo County Economic Development Association (SAMCEDA), Chamber 
San Mateo County, SMCU Community Fund (Community Fund), at Chan Zuckerberg Initiative (CZI) ang mga talakayan 
patungkol sa pagtatatag ng isang "Programa ng Paggawad ng Kaluwagan sa mga Restawran" para sa mga restawran na 
independiyenteng pagmamay-ari sa katimugan ng County ng San Mateo at Palo Alto na labis na naapektuhan ng 
pampublikong emerhensya sa kalusugan na dulot ng COVID-19.  
 
Ang Chan Zuckerberg Initiative ay nangako ng $1 milyon upang tulungan ang mga restawran na maliliit at 
independiyenteng pagmamay-ari sa katimugan ng County ng San Mateo at Palo Alto.  Sumali sa inisyatiba ang San 
Mateo Credit Union Community Fund at Silicon Valley Community Foundation, at nagtukoy ng $384,000 na mga 
pagmumulan na pondo na maaaring gamitin sa buong county. Noong Martes, Enero 26, 2021, ang Lupon ng mga 
Tagapangasiwa ng County ng San Mateo ay sumali sa pagsisikap na ito at nag-apruba ng karagdagang $1,000,000 
upang tumbasan ang CZI at itaguyod ang Programa ng Paggawad ng Kaluwagan sa mga Restawran, Serbeserya, at 
Gawaan ng Alak ng County ng San Mateo, at naglunsad na may $2.384 milyon na balanse sa pondo. 
 
PROGRAMA NG PAGGAWAD NG KALUWAGAN PARA SA MGA RESTAWRAN, SERBESERYA, AT GAWAAN NG 
ALAK NG SAN MATEO COUNTY STRONG 
 
Ano ang Programa ng Paggawad ng Kaluwagan sa mga Restawran, Serbeserya, at Gawaan ng Alak? 
Ang Programa ng Paggawad ng Kaluwagan para sa mga Restawran, Serbeserya at Gawaan ng Alak ay magbibigay ng 
mga kaloob na hanggang $10,000 bawat isa sa mga kwalipikadong establisyemento upang matiyak ang patuloy na 
operasyon at makatulong sa pagsaklaw ng mga kasalukuyang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo, kasama ang, 
bilang halimbawa: upa, pasahod, at mga pagbabago sa pasilidad na kailangan para makatanggap ng mga kakain sa loob 
at labas.  
 
Saan puwedeng gamitin ng mga may-ari ng maliliit na negosyo ang pondo para sa kaloob? 
Dapat gamitin ang pagpopondo upang matiyak ang patuloy na operasyon o makatulong sa pagsaklaw ng mga 
kasalukuyang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo, kasama ang, bilang halimbawa: upa, pasahod, at mga pagbabago 
sa pasilidad na kailangan para makatanggap ng mga kakain sa loob at labas ayon sa ipinapahintulot ng Estado ng 
California sa panahon ng state of emergency dahil sa COVID-19. 
 
Magkano ang pondong kaloob na igagawad sa mga kwalipikadong aplikante? 
Hanggang $10,000 bawat isa sa mga kwalipikadong establisyemento. 
 
Kakailanganin bang bayaran pabalik ng mga negosyo ang pera? 
Hindi, ang mga emerhensyang kaloob na ito ay hindi kailangang bayaran pabalik.  Gayunpaman, ang panloloko ay 
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maaaring magresulta sa pag-uusig.  
  
Kailan magbubukas ang panahon ng aplikasyon? 
Ang application portal ay pansamantalang naka-iskedyul na magbukas sa Lunes, Pebrero 22, 2021 at mananatiling 
bukas hanggang 12:00 ng tanghali ng Lunes, Marso 8, 2021.  Alamin ang higit pa at bumalik-balik para alamin kung 
kailan opisyal na magbubukas ang application portal sa www.smcstrong.org. 
 
Kailan magtatapos ang panahon ng aplikasyon? 
Ang application portal ay pansamantalang naka-iskedyul na magbukas sa Lunes, Pebrero 22, 2021 at mananatiling 
bukas hanggang 12:00 ng tanghali ng Lunes, Marso 8, 2021.  Alamin ang higit pa at bumalik-balik para alamin kung 
kailan opisyal na magbubukas ang application portal sa www.smcstrong.org. 
 
May bayad ba ang pag-apply? 
Hindi. Walang bayad sa pag-apply.  Walang bayarin sa pagpoproseso kung makakatanggap ka ng kaloob. 
 
Magiging available ba ang aplikasyon sa ibang wika bukod pa sa Ingles? 
Oo, magiging available ang aplikasyon sa Ingles, Espanyol, Chinese at Tagalog. 
 
Kailangan bang mamamayan o legal na residente ng US ang aplikante para makapag-apply?  
Hindi. Puwedeng mag-apply ang mga walang dokumentasyong may-ari ng negosyo na makakapagbigay ng 
kinakailangang katibayan ng pagiging kwalipikado at kinakailangang dokumentasyon. 
 
Ilan ang maaaprubahang kaloob sa unang round ng mga aplikasyon? 
Pinakamaraming maaari.  Ngunit, kung lahat ng kaloob ay nasa pinakamataas na halaga na $10,000, ang bawat 
$1,000,000 pagpopondo ng kaloob ay katumbas ng 100 kaloob. 
 
ALING MGA RESTAWRAN, SERBESERYA, AT GAWAAN NG ALAK ANG KWALIPIKADO? 

• Nagpapatakbo ang aplikante ng isa sa mga sumusunod:  
o isang "restawran", na, para sa mga layunin ng Programa, ay nangangahulugang restawran, na may 

pisikal na lokasyon/tindahan tulad ng mga pangkaraniwang restawran sa loob ng County ng San Mateo 
at may full-service na kusina sa mismong restawran.  Sa ilalim ng kahulugang ito, ang mga prangkisa na 
pagmamay-ari ng isang korporasyon, mga pop-up, food truck, negosyong nakabase sa bahay o isang 
kumpanya ng catering, mga gumagawa ng pagkain sa bahay at binebenta mula rito (cottage food 
operator), o isang maliit na negosyo na ginagamit ang kusina sa bahay ay hindi mga restawran at hindi 
kwalipikado para sa mga kaloob; o 

o isang "serbeserya (brewery)", na, para sa mga layunin ng Programa, ay nangangahulugang serbeserya 
na may aktibong Type 23 (Maliit na Tagamanupaktura ng Serbesa o Small Beer Manufacturer) na 
Lisensya mula sa Kagawaran ng Pagkontrol ng mga Inuming may Alkohol ng California (California 
Department of Alcoholic Beverage Control, ABC), na may pisikal na lokasyon tulad ng mga 
pangkaraniwang tagamanupaktura sa loob ng County ng San Mateo; o 

o isang "gawaan ng alak (winery)", na, para sa mga layunin ng Programa, ay nangangahulugang gawaan 
ng alak na may aktibong Type 2 (Mag-aalak o Wine Grower) na Lisensya mula sa ABC, na may pisikal na 
lokasyon tulad ng mga pangkaraniwang gawaan ng alak sa loob ng County ng San Mateo. 

• Ang establisyemento kung para saan hinihingi ang kaloob ay legal na pinapatakbo bago ng Marso 11, 2020, nang 
ideklara ang isang lokal na state of emergency dahil sa pandemyang COVID-19.  

• Ang aplikante ay nagbibigay ng serbisyo sa pagkain o pagbenta ng pagkain - o mga nauugnay na inumin mula sa 
estalisyemento noong panahon na nag-apply para sa kaloob. 

• Ang establisyemento ng aplikante ay naapektuhan nang hindi maganda sa pang-ekonomikong aspeto ng 
pampublikong emerhensya sa kalusugan dulot ng COVID-19. 

• Ang aplikante ay nagmamay-ari ng hindi hihigit sa limang restawran, serbeserya, at/o pagawaan ng alak sa loob 
ng mga hangganan ng hurisdiksyon ng County ng San Mateo. (Ang mga aplikanteng may maraming 
establisyemento ay maaaring magsumite ng aplikasyon para sa bawat isang kwalipikadong establisyemento.)  

• Dapat sumusunod ang aplikante sa lahat ng naaangkop na regulasyon para sa establisyemento kabilang ang, 
ngunit hindi limitado sa, mga regulasyong nauugnay sa sumusunod: 

o Permit mula sa Pangkapaligirang Kalusugan ng County (County Environmental Health) 
o Mga rekisito ng County/Lungsod sa pagpaplano at pagtatayo  
o Mga business permit mula sa Estado/County/Lungsod at mula sa ABC  
o Mga pang-estado at lokal na rekisito sa pinakamababang sahod na maaari  
o Mga kautusan ng opisyal ng kalusugan at iba pang kautusan na nauugnay sa pampublikong emerhensya 

sa kalusugan dulot ng COVID-19  
• Dapat mayroon at magpresenta ang mga aplikante ng kopya ng larawan ng pagkakakilanlan na inisyu ng 

pamahalaan. 
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• Ang mga establisyementong nagbago ng pagmamay-ari mula Marso 11, 2020 at nakakatugon sa batayan ng 
Programa na nakasaad sa itaas ay kwalipikado. 

 
ALING MGA RESTAWRAN, SERBESERYA, AT GAWAAN NG ALAK ANG HINDI KWALIPIKADO? 
Hindi kwalipikado ang mga aplikante para sa kaloob mula sa Programa sa ilalim ng mga sumusunod na 
kalagayan:  

• Mga hindi kumpletong aplikasyon. 
• Pagkabigong matugunan ang mga batayan sa pagiging kwalipikado na nakabalangkas sa itaas. 
• Ang establisyemento ng aplikante ay nakatanggap o naaprubahan para sa isang kaloob mula sa alinman sa mga 

sumusunod na programa: 
o Programa ng paggawad ng kaluwagan sa mga malilit sa negosyo na pinamamahalaan ng Renaissance 

Entrepreneursurship Center, na inaprubahan ng Lupon ng mga Tagapangasiwa noong Oktubre 20, 2020 
(Resolusyon 077791) 

o Kaloob para sa Maliliit na Negosyo ng Pondo ng San Mateo County Strong na pinamamahalaan ng 
Community Fund, na inaprubahan ng Lupon ng mga Tagapangasiwa noong Nobyembre 10, 2020 
(Resolusyon 077828) (ang mga nakatanggap ng mga kaloob mula sa naunang mga programa ng kaloob 
ng San Mateo County Strong ay kwalipikado para sa Programa) 

o Ang estabisyemento ay nakatanggap ng higit sa $200,000 na kita mula sa pakikilahok sa programang 
"Great Plates" 

• Ang estabisyemento ay pinapatakbo sa isang hotel nang walang hiwalay na lisensya sa negosyo. 
• Ang aplikante ay isang pop-up, food truck, nakabase sa bahay na negosyo o isang kumpanya ng catering, 

gumagawa ng pagkain sa bahay at ibinebenta ito mula sa bahay (cottage food operator), o maliit na negosyo na 
ginagamit ang kusina sa bahay. 

• Ang aplikante ay prangkisa na pag-aari ng isang korporasyon. 
 
PAANO PANGANGASIWAAN ANG PROGRAMA? 
Bubuo at maglalathala ang County at Community Fund ng isang proseso ng aplikasyon sa kalagitnaan ng Pebrero sa 
website ng San Mateo County Strong: www.SMCStrong.org. (Ang San Mateo County Strong ay itinatag ng Lupon ng mga 
Tagapangasiwa noong Marso 2020 upang tulungan ang mga indibidwal, pamilya, non-profit at maliliit na negosyo na 
naapektuhan nang masama ng paglaganap ng COVID-19.)  
 
Ang mga aplikasyon na isinumite sa loob ng isang itinakdang panahon ay susuriin upang kumpirmahin ang pagiging 
karapat-dapat nito, at ang bawat establisyemento ay ilalagay sa isang grupo ng iba pang mga restawran na matatagpuan 
sa parehong lungsod, bayan, o unincorporated area. Ang mga karapat-dapat na establisyemento sa bawat grupo ng 
lokalidad ay mapipili nang sapalaran para mabigyan ng gantimpala ng kaloob hanggang sa maubos ang lahat ng mga 
kaloob na inilaan para sa lugar na iyon. 
 
ANO ANG PLANO PARA SA OUTREACH AT KASALUKUYANG FUNDRAISING? 
Ang outreach para sa Programa ay magiging komprehensibo at lalahukan ng County at mga ka-partner na ahensya, 
kabilang ang SAMCEDA, lokal na Chambers of Commerce, at mga samahang pangkalakalan ng mga restawran, 
serbeserya, at gawaan ng alak at mga samahang nakatuon sa minoridad at pagiging patas tulad ng North Fair Oaks 
Community Council, Pescadero Community Council, Peninsula Chinese Business Association, Latino Leadership Council 
ng San Mateo County pati na rin lokal na pahayagan, TV, social, at ethnic media outlet.  
 
Kasama sa pagsisikap sa outreach ang naka-target na pakikipag-ugnay sa pamunuan ng munisipal na gobyerno upang 
hilingin ang pakikilahok sa programa at maghikayat ng katumbas na pagpopondo kung maaari.  Bilang karagdagan, 
magsasagawa ng mga malawakang pagsisikap upang isama at makipag-ugnay sa mga lokal na organisasyon sa 
komunidad at mga samahang pangkalakalan sa buong county. 
 
Inaasahan ng mga kawani na maaaring kabilang sa outreach ang ilan sa o lahat ng mga sumusunod: 

• Kampanya sa pagbibigay kabatiran para sa pag-apply sa kaloob bago ng panahon para sa pre-application. 
• Paggamit ng mga social media at email ng mga pampublikong ahensya at inihalal na mga opisyal 
• Pag-aanunsyo sa mga pampublikong kaganapan, mga briefing, at pagtawag ng media 
• Paghiling sa mga munisipalidad na makipag-ugnay sa mga restawran na may mga lisensya ng negosyo 
• Paghiling sa County Environmental Health na makipag-ugnay sa mga restawran na binigyan ng permit  
• Magsagawa ng mga pamamahagi ng pisikal at digital na polyeto sa mga restawran sa pamamagitan ng mga 

partner sa komunidad 
• Mga media alert sa mga lokal na pahayagan at digital na tradisyonal at social media na entidad 
• Isasagawa ang mga aktibidad sa maraming wika at may prayoridad sa pagtitiyak ng pagiging patas 
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MAAARI KANG MAGBIGAY NG DONASYON UPANG SUPORTAHAN ANG PROGRAMANG ITO NG PAGBIBIGAY 
NG KALOOB 
Sinusuportahan ng SMCU Community Fund ang kagalingang pinansyal ng komunidad. Ang mga donasyon ay 
makakatulong sa mga maliliit na negosyo at tagapagkaloob ng pangangalaga sa bata, bukod sa iba pang mahahalagang 
sektor.  
 
Pumunta sa https://www.smcucommunityfund.org/ 
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