બીઝ-એમ-પાવર
અમે આ

ા ટ ો ામ

ા ટ કાય મ શા માટ શ કર ર ા છ એ?

MGCC મેસે

ુ ે સ માં ઓછ સેવા ા ત કરતાં સાહિસકો અને નાના ઉ ોગ મા લકોને આિથક સફળતા
સ

હાંસલ કરવામાં મદદ કરવા માટ$ સમિપત છે . આ ો&ામ ઓછ -આવક અને મ'યમ-આવક ધરાવતા
ઉ ોગસાહિસકોને તેમના *ુિવધાના સંપાદન, િવ+તરણ, *ુધારણા અથવા લીઝ (ભાડાપ1ા), સાધનોની
ખર દ અથવા લીઝ અથવા 3ાઉડફં4ડ5ગ 6ારા 7યવસાયની અ8ય 9 ૂડ જ<4રયાતોને પહ=ચી વળવામાં
સહાય કરવા પર ક$?8@ત છે .
બીઝ-એમ-પાવરનો ઉCે શ ઉ ોગસાહિસકોને તેમના 7યવસાયને વધારવા અને +થાિનક રહ$વાસીઓ,
પાડોશીઓ, સ9ુદાયના સEયો અને 4હ+સેદારોના મેળવેલ સમથFન 6ારા 9 ૂડ

ા ત કરવા માટ$ નવીન

અ ભગમો તરફ આગળ વધવા માટ$ નGુ ં Hાન અને Iુશળતા દાન કરવાનો છે .
બીઝ-એમ-પાવરમાં મેસે

ુ ે સના નાના બઝનેસ મા લકોની આિથક સફળતા માટ$ અને
સ

ઉ ોગસાહિસકોના સશJKતકરણ માટ$ બે તબLાઓ છે . 'યેય બીઝ-એમ-પાવર &ા8ટ માટ$ અરM કરતા
7યવસાયો માટ$ 9 ૂડ /ઇJKવટ વધારવા માટ$ સમથFન 6ારા મેસે

ુ ે સના નાના બઝનેસ મા લકોની
સ

આિથક સફળતાને ોOસાહન આપવાનો છે . થમ તબLો હશે ો&ામ માટ$ અરM કરવી, Pમાં
MGCCના +મોલ બઝનેસ ટ$ કિનકલ આિસ+ટ8સ (SBTA) એટલે ક$ નાના 7યાપાર માટ$ તકનીક સહાય
દાતાઓના નેટવકF માંથી સં+થા સાથે ભાગીદાર ની જ<ર પડશે, P અરજદારો માટ$

ાયોજક તર ક$

સેવા આપશે. બીQ તબLામાં, બાક એમMસીસી અરMની મંRૂર અને પેSોિનિસટ ની મંRૂર , સ9ુદાય
સમથFનનો લાભ લેવા અને તેમની &ા8ટ અરMમાં િવનંતી કર$ લ રકમ મેળવવા ભંડોળ એકT કરવા માટ$
પેSોિનિસટ ના 3ાઉડફં4ડ5ગ લેટફોમFનો ઉપયોગ કરવા માટ$ હશે.

નાણાક ય વષF 2021 (FY21) માટ$ કોમનવેVથના ઓપર$ 4ટ5ગ બPટ 6ારા ફાળવવામાં આવેલા ભંડોળના
Iુલ $7,500,000 6ારા, સફળ 3ાઉડફં4ડ5ગ અ ભયાન માટ$ આ તકને સWમ કરવા માટ$ $20,000 *ુધીની
મે ચ5ગ &ા8ટ (અXુદાન) ઉપલYધ છે . મ4હલાઓ, લZુમતીઓ, ઇિમ&8 સ, બન-9 ૂળ વતની [&ેM
ભાષીઓ, .ુ એસ. સૈ8યના િનG ૃ^ સૈિનકો, અપંગ 7યJKતઓ, LGBTQ+ (એલMબીટ _ુ+) સ9ુદાયના
સEયો 6ારા ચાલતા Mવંત ઉ ોગો Pવા નાના 7યવસાયો અને મેસે

ુ ે સ ગેટવે િસટ ઝમાં કાયFરત
સ

7યવસાયોને ાથિમકતા આપવામાં આવશે.
ા ટ ો ામ

આ

ંુ છે ?

આ &ા8ટ ો&ામ એવા ોPK સને આગળ ધપાવવા માટ$ ભંડોળમાં $20,000 ની &ા8ટ મેચ ($250 ફ
બાદ P એસબીટ એ ાયોજકને a ૂકવવામાં આવશે) b ૂરા પાડશે P 3ાઉડફં4ડ5ગ લેટફોમF 6ારા
સામાcજક અને આિથક ર તે વં ચત 7યJKતઓના નાના ઉ ોગોને ભંડોળ ા ત કરવામાં મદદ કરશે.
એસબીટ એ દાતાઓ એd લક$શન 43યાને ઍKસેસ કરવા અને b ૂણF કરવા માટ$ નાના 7યવસાયોને
ાયોcજત કરશે અને સહાય કરશે. નાના બઝનેસ અરજદાર, તેમના એસબીટ એ ાયોજકની મદદ વડ$,
અને જો આગામી પગલાંઓ માટ$ મંRૂર થાય તો એક પેSોિનિસટ કોચ સાથે તેમના 3ાઉડફં4ડ5ગ
ોPKટમાં મદદ કરવા માટ$ .
અર

કરવા માટ કોણ પા! છે ?

એક ઉ#ોગસાહિસક અથવા નાનો 7યવસાય હોવો આવfયક છે P:
ુ ે સમાં કાયFરત gક-એ8ડ-મોટાF ર (ભૌિતક) +થાપના સાથે મેસે
સ

ુ ે સમાં J+થત હોય
સ

•

મેસે

•

1-20 FTE કમFચાર ઓને રોજગાર આપી રહ હોય, Pમાં 1 અથવા વiુ 7યવસાય મા લકનો
સમાવેશ થતો હોય

•

તે 7યવસાિયક મા લકોની આવકનો ાથિમક jોત હોય

•

વાિષક આવક $2,500,000 કરતાં વiુ ન હોય

•

MGCCના +મોલ બઝનેસ ટ$ કિનકલ આિસ+ટ8સ ો&ામ (નાના 7યાપાર તકનીક સહાય
કાયF3મ) મારફત તકનીક સહાય દાતા 6ારા નામાં4કત કરવામાં આવેલ હોય

•

ઓછામાં ઓછા 3 મ4હના માટ$ 7યવસાિયક કામગીર ના ારં ભક તબLામાં કાયદ$ સર ર તે
+થાિપત કરવામાંઆવેલ હોય

•

બન-નફાકારક, નફા-માટ$ -નહk અથવા સખાવતી સં)થા નથી

•

2 થી વiુ +થાનો ધરાવતી l$8ચાઇઝ નથી, Pમાં 7યJKતગત ર તે મા લક ના અને સંચા લત
l$8ચાઇઝનો સમાવેશ થાય છે (2 P*ુધીના +થળો સાથેની l$8ચાઇઝીઝને 'યાનમાં લેવામાં
આવશે)

•

4રયલ એ+ટ$ ટ ભાડા/વેચાણ 7યવસાય ન હોય

•

લો,બ)ટ ન હોય

•

ગાં- સંબિં ધત 7યવસાય ન હોય

મા,લક કોની હોવી જોઈએ:

આ

•

અરM કરતી વખતે 18 વષF ક$ તેથી વiુ mમરના 7યJKત

•

ુ ાઇટ$ ડ +ટ$ સના નાગ4રક અથવા કાયમી િનવાસી
ન

ુ શે?
ા ટ કાય મ 0ાર 1લ

આ &ા8ટ કાયF3મ Rૂન 15, 2021 થી nુલશે. આ રો લ5ગ એd લક$શન હશે Pમાં &ા8ટ એd લક$શન
સબિમશનની માિસક ધોરણે સમીWા કરવામાં આવશે. 1લી [િતમ તાર ખ 2 ઓગ+ટ, 2021 છે .
2ું કવી ર તે અર

કર શ4ું ?

તમામ અરજદારો MGCCના SBTA કાયF3મ મારફતે ટ$ કિનકલ સહાય દાતા 6ારા ાયોcજત હોવા
આવfયક છે . અમારા SBTA દાતાઓની * ૂ ચ માટ$ , Iૃપા કર ને અહk dKલક કરો:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/fy2021-awardees

Iૃપા કર ને સંb ૂણF RFP, વiુ એd લક$શન મા4હતી, શરતો, ભંડોળના મંRૂર ઉપયોગ અને વiુ િવગતો
અમાર વેબસાઇટ પર મેળવો: https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower

