
Programa de Subsídio do RI: Inscreva-se até 30 

de Abril de 2021 

 

Lista de verificação: Prepare-se para aplicar 

O Programa de Subsídio para Pequenas Empresas do RI oferece subsídios de US $ 5.000 para 

pequenas empresas que tenham sofrido financeiramente devido ao COVID-19. Visite 

http://commerceri.com/reliefgrant para saber mais e para obter um link para o aplicativo online. 

Aqui estão as etapas que você deve concluir para se preparar para a inscrição: 

□ Confirme se o seu setor é elegível. Indústrias atualmente não qualificadas: organizações 

sem fins lucrativos, lobby ou políticas, escolas primárias / secundárias; prestadores de cuidados 

infantis (veja informações sobre o Fundo de Estabilização de Cuidados Infantis na próxima 

página *), proprietários / empresas imobiliárias, fundações públicas ou privadas e entidades 

governamentais / escritórios oficiais eleitos. Todas as outras indústrias são elegíveis. 

□ Verifique se sua empresa tem menos de $ 1 milhão em “receitas ou vendas brutas” em 
2020? Caso contrário, você não está qualificado no momento. Para os fins deste programa de 

subsídios, não inclua qualquer assistência financeira recebida em 2020 no valor de "receitas ou 

vendas brutas" inserido aqui. Você pode encontrar “receitas ou vendas brutas” em sua 
declaração de impostos. No formulário IRS 1120, 1120S ou 1065, isso está na linha 1a. No 

formulário IRS 1040 ou 1041, isso está no cronograma C, parte 1, linha 1. Se você ainda não 

apresentou seus impostos de 2020, eles podem ser encontrados por meio de um sistema de 

ponto de venda, razão geral ou sistema de contabilidade (por exemplo Quickbooks, Freshbooks, 

Xero, etc.). 

□ Faça uma lista da assistência financeira relacionada ao COVID que você recebeu, para 

pagar as despesas de 2020. Isso inclui, mas não está limitado a: PPP (somente 2020); EIDL 

Targeted Advance (concessão apenas); Concessão de restauração de comércio do RI; Divisão de 

Concessão de Pausa Tributária; Programa de Fechamento Antecipado da Divisão de Tributação 

para Restaurantes e Bares; Adaptação de negócios do RI Commerce; RI Commerce HART Direct 

Support / ESR; Comércio do RI, leve para fora; seguro contra interrupção de negócios; ou outras 

subvenções municipais, federais ou estaduais. 

□ Sua empresa tinha uma necessidade financeira líquida relacionada ao COVID para 2020 

de $ 5.000 ou mais? Para calcular isso: 

Receitas ou vendas brutas de 2019: 

 (A) Receitas ou vendas brutas de 2020: 

(B) Assistência COVID 2020:  

http://commerceri.com/reliefgrant


(C. Total da lista que você fez acima.) 

 Necessidade Financeira Líquida: Subtraia A menos B menos C 

Se sua necessidade financeira líquida exceder US $ 5.000, você atende ao requisito de 

elegibilidade e não precisa fornecer custos ou despesas aumentados relacionados ao COVID de 

2020. 

Se sua necessidade financeira líquida for MENOS que $ 5.000, você ainda pode ser elegível. Em 

seguida, some seus custos ou despesas aumentados relacionados ao COVID. Liste seus custos 

ou despesas aumentados relacionados ao COVID usando o formulário disponível em 

http://commerceri.com/reliefgrant e guarde esta lista para seus registros. 

Custos relacionados ao COVID de 2020: (D) (Adicione apenas se necessário para atender à 

elegibilidade) Necessidade financeira líquida: A menos B menos C mais D 

Novas empresas podem se inscrever se tiverem sido estabelecidas no RI antes de 01/01/21. Se 

sua empresa foi formada em 2019 ou 2020, visite Commerce RI online para saber como calcular 

sua necessidade financeira líquida. 

□ Confirme se você atende a outros critérios de elegibilidade. Consulte 

http://commerceri.com/reliefgrant para obter uma lista completa. 

□ A empresa NÃO pertence a uma franquia nacional ou regional. 

□ Deve ter sido estabelecido no estado de Rhode Island antes de 01/01/2021. 

□ Se você for um único proprietário, sua receita anual de negócios deve representar pelo 

menos 20% de sua receita anual total. 

  

Inscreva-se online 

□ Preencha o formulário de inscrição online. Submissões de artigos não são aceitas. Visite 

http://commerceri.com/reliefgrant para obter um link para o aplicativo. 

□ Depois de enviar, você receberá um e-mail automático confirmando sua inscrição. Se 

você não receber este e-mail, verifique se há um e-mail vindo de info@commerceri.com. 

Também pode ser necessário verificar o seu filtro de spam, caso não o receba. 

 

Guarde esses documentos para seus registros 

Embora o programa de subsídio de alívio do RI não exija documentação como parte da 

solicitação, os candidatos podem ser solicitados a fornecer documentação para verificar as 

informações fornecidas. Se contatado, você deve fornecer a documentação que apóia as 

http://commerceri.com/reliefgrant
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informações no aplicativo a ser aprovado. Mantenha o seguinte em arquivo, caso seja 

solicitado antes ou depois de receber o subsídio: 

□ Informações sobre qualquer assistência relacionada ao COVID que você tenha recebido. 

□ Documentação de “receitas ou vendas brutas”. Para a maioria, isso será feito por meio da 
coleta de declarações fiscais para 2019 e 2020. Se você ainda não apresentou seus impostos de 

2020, isso pode incluir: 

 Exportação ou captura de tela de um sistema de ponto de venda (POS); 

 Um razão geral ou relatório de software de contabilidade (por exemplo, uma declaração de 

lucros e perdas de um software de contabilidade como Quickbooks, Freshbooks, Xero) que 

mostra a receita anual; ou 

 Se você não declarou seus impostos e não tem um ponto de venda, razão geral ou sistema de 

contabilidade, entre em contato com o Commerce RI ou trabalhe com seu contador ou 

provedor de assistência técnica para discutir as opções de documentação. 

□ Lista e documentação do aumento de custos ou despesas relacionados ao COVID (se 

fornecido na inscrição). A documentação pode incluir recibos, folhas de pagamentos, extratos 

bancarios, etc. 

 

Quando seu pedido de Ajuda for aprovado 

 

Você receberá um e-mail pedindo que você complete um contrato de subvenção, W-9, e 

atestados através do DocuSign. Este e-mail virá de nossos parceiros do Fundo comunitário de 

Reinvestimento (CRF); por favor, fique de olho na sua caixa de entrada para e-mails dos 

endereços de e-mail "@crfusa.com". Se você tiver alguma dúvida sobre esses documentos ou 

não receber atualizações em seu aplicativo, entre em contato com o Commerce RI. 
 

Precisa de ajuda? 

 

Se você quiser assistência para completar este aplicativo ou gostaria de serviços de tradução, 

entre em contato com o Commerce RI enviando um e-mail para info@commerceRI.com ou 

ligando para 401-521-HELP ou preenchendo este formulário de solicitação on-line: 

https://commerceri.com/your-business-advisor/. Por favor, note que estamos experimentando 

um grande volume de solicitações e responderemos a você o mais rápido possível. Você pode 

esperar uma resposta dentro de 48 horas. 
 

*Os prestadores de cuidados infantis são incentivados a solicitar o Fundo de Estabilização 

da Assistência à Criança: http://kids.ri.gov/funding-opportunities.php. Se você é um provedor 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fcommerceri.com%2Fyour-business-advisor%2F.
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fkids.ri.gov%2Ffunding-opportunities.php.


de cuidados infantis que tem dúvidas sobre este programa, envie um e-mail 

CHILDCAREGRANTS@PCGUS.COM 

 


