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 وقائع صحيفة
 

، وذلك بتوفير مساعدة موجهة Lansingرات التجارية التي ال تقع بوسط مدينة مالجدوى االقتصادية للمتعزيز إلى  Corridor Façade برنامج يهدف 
وسيتم تقييم المشروعات تقييًما شامالً وسيتم وكذلك تحسين حالتها الهيكلية. والبارزة في المدينة حيوية الماكن األلتحسين مظهر واجهات المباني الموجودة في 

 .قعها اإلستراتيجي الحيويواألثر والقدرة المالية وموالحاجة في المقام األول على أساس اختيارها 
 

 االستحقاق
 

 مدينة في المجاورة وُعقّد الرئيسية للممرات المجاورة المختلط االستخدام ذات المباني وكذلك واإلدارية التجارية المباني إلى موجه البرنامج هذا •

Lansing شارع أنه على المدينة وسط تعريف تم) المدينة وسط منطقة خارج تقع والتي Shiawassee و الشمال؛ إلى I-496 الجنوب؛ إلى  

• Martin Luther King Jr. Blvd. وشارع الغرب إلىDrive  Pere Marquette الشرق إلى.) 

 

 تلك التحسينات.بصاحب المبنى تصدق موافقة خطية من أن التقدم بطلبات، لكن في حالة تقدم المستأجر بطلب، يجب يحق لكٍل من المالك والمستأجرين  •
 

قد تشمل كذلك النوافذ واللوحات واألنوار، وكذلك التحسينات بإنشاء مداخل خالية من  افقط، لكنهواجهات المباني هي للتمويل المستحقة األنشطة  •
 لواجهة.الشامل لتحسين الالعوائق ويسهل الدخول إليها كجزء من 

 

الشارع مظهر والمبنى التي أمام المناظر الطبيعية . على سبيل المثال إذا كان بعيًدا عن الواجهة بمعناها الشامللن يصبح أي نشاط مستحقًا للتمويل  •
 .للتمويل مستحقة ليستوأعمدة اإلنارة 

 

 مة.ئالتحسينات ثابتة أو دايجب أن تكون جميع و •
 

 المقدمة المنح
 

 بأسبقية ورودها.فحص الطلبات تُ وثالثة أنواع من المنح المرنة. Façade Grant يقدم برنامج 
 

 فأعلى أمريكي دوالر 10000 – الكاملة المنحة
  

% من التكلفة اإلجمالية 50لكل دوالر" ) "دوالرقيمتها  ستكون أموال المنحةدوالر أمريكي فأعلى،  10000تكلفتها بالنسبة لمشروعات الواجهة التي تبلغ 
أو  إصالحاتأو  ترميمات كبيرةالواجهة التي تتضمن لمشروعات مقدمة وهذه المنحة دوالر أمريكي.  20000لمنحة إلى أقصى حد لصل يللمشروع( و

 .اأموال مقدمً يتم تقديم أي وال استرداد التكلفة المدفوعة على أساس . ويتم توفير أموال المنحة بداالتاست
 

 دوالر 10000 من أقل – الصغيرة الواجهة منحة
 

% من التكلفة اإلجمالية 50لكل دوالر" ) "دوالردوالر أمريكي، ستكون أموال المنحة بقيمة  10000عن تكلفتها اإلجمالية تقل بالنسبة لمشروعات الواجهة التي 
الصغيرة أو المشروعات التي تتكون من تحسينات لمشروعات الواجهة مقدمة دوالر أمريكي. وهذه المنحة  5000لمنحة إلى أقصى حد لصل يللمشروع( و

وال يتم استرداد التكلفة المدفوعة ويتم توفير أموال المنحة على أساس  .المداخلمحدودة تشمل وضع اللوحات والدهان وإصالح األبواب أو النوافذ واإلضاءة و
 ا.تقديم أي أموال مقدمً 

 
 

 أمريكي دوالر 2000 إلى تصل – التصميم برنامج منحة
 

منحة . وسيتم تقديم قيمة مطابقةتقديم طلب على منحة للمساعدة في  ، وذلكواصفات الموادوتصميمات الواجهة ومالتصميمات الهندسية لتطوير مقدمة هذه المنحة 
من أجل مساعدة المتقدم في خطة في هذه الفئة( متوفرة دوالر أمريكي  10000مقدم طلب )بإجمالي دوالر أمريكي لكل  2000تصل كحد أقصى إلى مبلغ 

ومع ، قيمة المنحةتجاوز تة أخرى تتعلق بالواجهة ويتحمل مقدم الطالب أي تكاليف معمارية/هندسيالمهندس المعماري مباشرةً. وسيسدد المبلغ إلى التصميم. 
 .االلتزام بتحسينات الواجهة مطلوبوتقديم طلب مسبق كمنحة مستقبلية. يمكن اعتمادها ذلك، 

 
تمويل التحديثات السابقة للواجهات  ولن يتم عمل. أيإبرام اتفاقية منحة وتصميم قبل البدء في الذين يتعين عليهم ن من المنحة يويجب اعتماد األشخاص المستفيد

 وكذلك األعمال غير المعتمدة
  الزمني الجدول
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 2018يوليو  1: تقديم الطلباتفترة فتح  •
 2019فبراير  15: تقديم الطلباتفترة  إغالق •
 2019مايو  31مبالغ استرداد التكلفة: إلكمال المشروع وتقديم الموعد النهائي  •

 
 

 الطلبات تقديم طريقة
 

مجموعة لتقديم ، ستتم دعوتك . إذا تم اعتماد الطلب المسبقwww.purelansing.com/corridorfacadeعلى قم بتقديم نموذج الطلب المسبق، المتاح 
 لطلب.لالكاملة األوراق 
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