PROGRAMA DE SUBSÍDIO BIZ-M-POWER
POR QUE ESTAMOS LANÇANDO ESTE PROGRAMA DE SUBSÍDIO?
A MGCC se dedica a ajudar empreendedores carentes e proprietários de pequenas empresas de
Massachusetts a alcançar o sucesso econômico. Este programa é focado em auxiliar
empreendedores de baixa e moderada renda com a aquisição, expansão, melhoria ou locação
de uma instalação, compra ou aluguel de equipamentos ou com o atendimento de outras
necessidades de capital de uma empresa por meio de financiamento coletivo.
O objetivo do programa Biz-M-Power é fornecer aos empresários novos conhecimentos e
habilidades para o crescimento de seus negócios e o avanço em direção a abordagens
inovadoras para obter capital por meio do apoio obtido de moradores locais, bairros, membros
da comunidade e partes igualmente interessadas.
O programa Biz-M-Power tem duas fases para capacitar os proprietários e empreendedores de
pequenas empresas de Massachusetts para o sucesso econômico. O objetivo é promover o
sucesso econômico dos proprietários de pequenas empresas de Massachusetts por meio do
apoio para a obtenção de capital/patrimônio líquido para empresas que se candidatam no
Programa de Subsídio Biz-M-Power. A primeira etapa será a aplicação ao programa, que requer
uma parceria com uma organização da rede MGCC de Fornecedores de Assistência Técnica a
Pequenas Empresas (SBTA), que servirá como patrocinador para os candidatos. A segunda
etapa, que depende da MGCC para a aprovação da aplicação e da aprovação do site Patronicity,
será a utilização da plataforma de financiamento coletivo Patronicity para alavancar o apoio da
comunidade e arrecadar fundos para corresponder ao valor solicitado em seu pedido de
subsídio.
Por meio de um total de US$ 7.500.000,00 em fundos alocados pelo Orçamento Operacional do
Estado para o Ano Fiscal de 2021 (FY21), subsídios equivalentes de até US$ 20.000,00 estão
disponíveis para possibilitar esta oportunidade de campanha bem-sucedida de financiamento
coletivo. Será dada preferência a pequenas empresas físicas de propriedade de mulheres,
minorias, imigrantes, falantes de inglês não nativos, veteranos militares dos EUA, portadores de
necessidades especiais, membros da comunidade LGBTQ+ e empresas que operam nas Cidades
Periféricas de Massachusetts.

O QUE É ESTE PROGRAMA DE SUBSÍDIO?
Este programa de subsídio fornecerá até US$ 20.000,00 de subsídio equivalente (menos uma
taxa de US$ 250,00 paga ao Patrocinador SBTA) em fundos para buscar projetos que ajudarão
pequenas empresas de indivíduos social e economicamente desfavorecidos a obter fundos por
meio de uma plataforma de financiamento coletivo. Os fornecedores SBTA patrocinarão e
ajudarão as pequenas empresas a acessar e completar o processo de aplicação. O requerente
da pequena empresa, com a ajuda de seu Patrocinador SBTA, e se for aprovado para as
próximas etapas, um orientador Patronicity para ajudar com seu projeto de financiamento
coletivo.

QUEM É ELEGÍVEL PARA SE CANDIDATAR?
Deve ser um empreendedor ou pequena empresa que:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esteja sediada em Massachusetts, com um estabelecimento físico operando em
Massachusetts
Esteja empregando de 1 a 20 funcionários FTE (Equivalente de Tempo Integral),
incluindo 1 ou mais de quem possui o negócio
Seja a principal fonte de renda dos proprietários do negócio
Tenha uma receita anual não superior a US$ 2.500.000,00
Tenha sido nomeada por um Fornecedor de Assistência Técnica por meio do Programa
de Assistência Técnica a Pequenas Empresas da MGCC
Tenha sido legalmente estabelecida/nos estágios iniciais das operações comerciais por
pelo menos 3 meses
NÃO seja uma organização sem fins lucrativos ou de caridade
NÃO seja uma franquia com mais de 2 locais, incluindo aquelas de propriedade e
operação individual (franquias com até 2 locais serão consideradas)
NÃO seja uma empresa de aluguel/venda de imóveis
NÃO seja um lobista
NÃO seja um negócio relacionado com cannabis

Propriedade de:
•
•

Um indivíduo de 18 anos ou mais no momento da aplicação
Um cidadão ou residente permanente dos Estados Unidos

QUANDO ESTE PROGRAMA DE SUBSÍDIO ABRIRÁ?
Este programa de subsídios será aberto em 15 de junho de 2021. Trata-se de uma candidatura
contínua com os pedidos de subsídio analisados mensalmente. O primeiro prazo é 02 de agosto
de 2021.

COMO EU FAÇO A APLICAÇÃO?
Todos os candidatos devem ser patrocinados pelo Fornecedor de Assistência Técnica por meio
do Programa SBTA da MGCC. Para obter uma relação de nossos Fornecedores SBTA, clique
aqui: https://www.empoweringsmallbusiness.org/fy2021-awardees

Encontre a RFP (Solicitação de Proposta), mais informações de aplicação, termos, uso
aprovados de fundos e mais detalhes em nosso site:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower

