બીઝ-એમ-પાવર ા ટ ો ામ
ૂવ મં ૂર

યા

પગ ં ુ 1 - એમ સીસીના ઑનલાઇન એ!"લક$શન પોટલ, સબિમટ$ બલ 'ારા ારં (ભક અર

ફોમ

સબિમટ કરો:
https://massgcc8.submittable.com/submit/193333/biz-m-power-grant-program
ૂણ RFP બીઝ-એમ-પાવરની (લ-ક અહ/ મળ શક$ છે : https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower
ુ ાકાત લો: https://www.submittable.com/help/submitter/
સબિમટ$ બલ પર તકનીક સપોટ: સહાયતા ક ની લ
અ ય 4ો: એમ સીસી નો સંપક કરો ઇમેઇલ: bizmpower@massgcc.com ૃ પા કર ને િવષય તર ક “બીઝ-એમ-પાવર

•

ા ટ ો ામ”નો ઉપયોગ કરો

# અરજદારો ભાગ લેવા માગે છે તેઓ બીઝ-એમ-પાવર ારં +ભક મં,ૂર અને િવચારણા માટ
એમ0સીસીને સબિમટ કરવા માટ એક અર0 ભરવા1ુ ં શ3 કરશે.

•

એસબીટ એને નાના +બઝનેસ અરજદારને અર0 45યામાં

ૂ6યાંકન કરવા (ઉ7ોગસાહિસક અથવા

નાના 9યવસાય અરજદાર :ારા ; ૂણ< કરવા માટ) અને સહાય કરવા માટ તાલીમ આપવામાં આવશે અને
જો જ3ર હોય તો પે>ોિનિસટ સાથે ભાગીદાર કરવા.
•

એસબીટ એ ?લાયંટ બેઝમાંથી આ

ા ટ માટ ાયો0ત કરવા અરજદારોની ઓળખ કર છે

•

અરજદાર, તેમના એસબીટ એ ાયોજકની સહાય સાથે, એક અર0 ; ૂણ< કરવી આવBયક છે
(સબિમટબલ મારફત)

•

અરજદાર મં,ૂર માટ એમ0સીસી ને આટDું સબિમટ કરEુ ં જ જોઈએ: બધા Hોના જવાબ આપીને અને
9યવસાયની IJથિત, ો#?ટ ખચ<, અને KદાLજત પ4રણામ(મો) સંબિં ધત મા4હતી ; ૂર પાડ ને ; ૂણ< કરલ
અર0 (સબિમટબલ મારફતે)

નાણાક ય િનવેદનોને ટ$કો આપવો
•

ુ બ તમાર ફાઇલ કરલી 2019 (અથવા 2020 જો ઉપલNધ હોય તો)
આઇઆરએસને સબિમટ કયા< જ
ફડરલ +બઝનેસ ટ?સ ર ટન<ની સં; ૂણ< નકલ (બધા સમયપOક). જો તમે શેડP ૂલ C આવક ફાઇલ કરો છો,
તો ૃપા કર ને 9યવસાય ટ?સ ર ટન<ને બદલે તે દJતાવેજને અપલોડ કરો

•

ુ બ
20% અથવા વQુ મા+લક વાળા દરક 9યવસાયના મા+લક માટ આઇઆરએસને સબિમટ કયા< જ
તમાર ફાઇલ કરલી 2019 અથવા 2020 ની ફડરલ પસ<નલ ટ?સ 4રટ સ<ની સં; ૂણ< કૉિપ (બધા શેડP ૂ6સ).

•

તમારા 9યવસાય માટ ; ૂણ< કરલ અને હJતાS4રત IRS W-9 ફોમ<
અ ય સહાયક દ7તાવેજો

•

મં,ૂર ભંડોળની KદાLજત ફાળવણી

•

તમારા +બઝનેસ લીઝ Jટટમે ટની કોિપ, ઇTછા અ1ુસાર ભાUૂત કરાર, અથવા ચકાસણી માટ +Vક-એ ડમોટા<ર (ભૌિતક) Jથાન ગીરો િનવેદન, અથવા JટોરX ટ, મેસેTYુસેZસની Kદર કાય<રત

•

જો તમારો 9યવસાય એલએલસી, ભાગીદાર અથવા કોપ[રશન હોય તો: મેસT
ે YુસેZસ સે5ટર ઓફ
Jટટની ઑ4ફસમાંથી તમા]ું ^ુડ Jટ_ ડ`ગ સ4ટa4ફકટ. જો તમાર ^ુડ Jટ_ ડ`ગ સ4ટa4ફકટની િવનંતી કરવાની
જ3ર હોય, તો અહb c?લક કરો:

•

https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx. નdધ: જો તમાર
પાસે તમાર અર0 સબિમટ કરતાં પહલાં ^ુડ Jટ_ ડ`ગ સ4ટa4ફકટ ન હોય, તો ભંડોળ પહલાં તે જ3ર
રહશે. નdધ: મેસT
ે YુસેZસમાં કાય<રત અ ય રાeયોમાં સંગ4ઠત થયેલ બધી સંJથાઓ મેસેTYુસેZસમાં
રLજJટડ< હોવી જોઈએ અને ^ુડ Jટ_ ડ`ગ (સાર IJથિત)માં હોવી જોઈએ. નdધ: મેસT
ે YુસેZસ 4ડપાટ< મે ટ
ઓફ રવ Yુ તરફથી ^ુડ Jટ_ ડ`ગ સ4ટa4ફકટ જ3ર નથી અને મેસેTYુસેZસ સે5ટર ઓફ Jટટના સ4ટa4ફકટ
ઓફ ^ુડ Jટ_ ડ`ગ તર ક Jવીકારવામાં આવશે નહb.

•

જો તમારો 9યવસાય એકમાO મા+લક નો હોય: તમારા શહર/નગરમાંથી તમારા +બઝનેસ સ4ટa4ફકટ
(DBA) ની નકલ
જો આપવામાં આવે
o

પે>ોિનિસટ , ઉ7ોગસાહિસક/નાના +બઝનેસ મા+લક અને એમ0સીસી સાથે કરાર

o

એમ0સીસી, ઉ7ોગસાહિસક/નાના 9યવસાયના મા+લક અને એસબીટ એ ાયોજક સાથે કરાર

મં ૂર

યા

પગ ંુ 2 — એમ સીસી સમી9ા
•

એમ0સીસી સમીSા ટ મ યોgયતા માપદં ડ અને પસંદગી ાથિમકતાના આધાર અર0ઓ1ુ ં ૂ6યાંકન
કરશે.

•

એમ0સીસી અથવા પે>ોિનિસટ Jટાફ વQુ મા4હતી માટ અરજદારનો સંપક< કર શક છે .

•

એchલકશન અવિધ ; ૂણ< થયા પછ , મેસT
ે YુસેZસ

ોથ કિપટલ કોપ[રશન (એમ0સીસી) યોgયતા નi

કરવા માટ તમામ અર0ઓની સમીSા કરશે. (દર 30 4દવસે) રો+લjગ સમયમયા<દા (દર 30 4દવસે દર
મ4હને 1લો સોમવાર)

થમ સમયમયા<દા ઓગJટ 2, 2021
•

એમ0સીસી પાOતાના માપદં ડ અને પસંદગી ાથિમકતાના આધાર

ા ટ ઝ (અ1ુદાન મેળવનાર) ની

પસંદગી કરશે.
•

એમ0સીસી સબિમટબલ સંદશ :ારા નાના 9યવસાયના મા+લક (અરજદાર) ને મં,ૂર /અJવીકાર િવશે
જણાવે છે

•

જો અરજદારને શ3આતમાં મં,ૂર કરવામાં આવે તો એમ0સીસી “આગામી પગલાંઓ” ; ૂર પાડવા માટ
સબિમટબલ સંદશ મોકલશે

પગ ંુ 3 - પે:ોિનિસટ
•

યા - તમારા ો;<ટ િવશે અમને કહો

શ3આતમાં મં,ૂર કરલ અરજદારો તેમના ો#?ટ માટ

ૂળk ૂત 5ાઉડફં4ડjગ પેજ બનાવવા માટ

પે>ોિનિસટ વેબસાઇટનો ઉપયોગ કરશે. આ પેજ ગૌણ એchલકશનનો એક ભાગ છે અને ો#?ટ S
ે કો
અને સંભિવત દાતાઓ માટ િનદl િશત /ક_ ત છે . ો#?ટ પેજ શ3 થઈ ગયા પછ , તમારા પે>ોિનિસટ
કોચ અરજદારનો સંપક< કરશે.
o

મં,ૂર અરજદારને એમ0સીસી સંદશમાં [િવશેષ અન ય +લjક]

o

તમારા 5ાઉડફં4ડjગ પેજ ભરવા1ુ ં શ3 કરો

o

પે>ોિનિસટ Jટાફ પાસેથી વધારાની સામ ી ાhત કરવા માટ રાહ ,ુઓ

પગ ંુ 4 - પે:ોિનિસટ

યા (ચા )ુ - પે:ોિનિસટ સમી9ા

•

પે>ોિનિસટ

ો#?ટ અને ોફાઇલ1ુ ં ારં +ભક J5 નbગ કરશે.

•

જો જ3ર હોય તો, તમારા ો#?ટ અને અ+ભયાન યોજનાઓ પર ચચા< કરવા માટ તમારા પે>ોિનિસટ
કોચ સાથે વાતચીત mુિનિnત કરો

•

ુ બ પે>ોિનિસટ સહાય સાથે ; ૂણ< કરો
તમા]ું 5ાઉડફં4ડjગ પેજ જ34રયાત જ

•

Kિતમ પે>ોિનિસટ સમીSા માટ ટોચ પરના જમણા o ૂણે “સમીSા માટ સબિમટ કરો” પર c?લક કરો

•

પે>ોિનિસટ

પગ ંુ 5 - પે:ોિનિસટ
•

Hો અથવા m ૂચનો પર આધા4રત Kિતમ સમાયોજન કરો
યા (ચા )ુ - પે:ોિનિસટ પો(લશ

જો એમ0સીસી સમીSા ટ મ :ારા મં,ૂર કરવામાં આવે, તો પછ પે>ોિનિસટ

ો#?ટ પેજને પો+લશ

કરવા, માકl 4ટjગ 9Y ૂહરચના િવકસાવવા, અને 5ાઉડફં4ડjગ અ+ભયાન બનાવવા માટ અરજદાર સાથે
સં; ૂણ<પણે જોડાશે.
•

એમ0સીસી મં,ૂર પર અપડZસ માટ રાહ ,ુઓ

•

મં,ૂર પછ , 5ાઉડફં4ડjગ અ+ભયાન માટ યોજનાઓને Kિતમ Jવ3પ આપો

•

એમ0સીસી સોિશયલ મી4ડયા :ારા મોટ કરવામાં સહાય માટ સામ ી અને ભાષા સહાય દાન કરશે.

પગ ંુ 6 - આ>યદાતા

યા (ચા )ુ - ો;<ટ લાઇવ બનશે
ભંડોળ સમયગાળા દરિમયાન તકનીક સહાય ; ૂર પાડશે.

•

5ાઉડફં4ડjગ શ3 કરો! પે>ોિનિસટ સમ

•

અરજદાર પાસે તેમના pયેય માટ 5ાઉડફં4ડjગ ાhત કરવા માટ 60 4દવસ mુધીનો સમય છે . આ
સમયરખા 5ાઉડફં4ડjગ લો ચ પહલાં ો#?ટ ધોરણે Jથાિપત થાય છે . 30-60 4દવસના અ+ભયાનની
સામા ય ર તે ભલામણ કરવામાં આવે છે .

•

અરજદાર એસબીટ એ ાયોજક સાથે વાતચીત qળવે છે .

•

અરજદાર ો#?ટ કરાર પર વણ<વેલ સમયરખા1ુ ં પાલન કરશે.

અમલીકરણ, રપો ટ?ગ અને રુ 7કાર

યા

ુ 7કાર
પગ ંુ 7 - અમલીકરણ, રપો ટ?ગ અને ર
•

જો 5ાઉડફં4ડjગ અ+ભયાન સફળ રહ છે , તો પે>ોિનિસટ ભંડોળ િવત4રત કરશે & એમ0સીસી મેચ રકમ
ૂ સમયમાં થઈ શક છે
િવત4રત કરશે જો pયેય ; ૂણ< થયો હોય. અમલીકરણ તેના પછ rંક

•

ભંડોળ િવતરણ (કરાર અને ઑફલાઇન દાનનો ;ુરાવો) માટ જ3ર સામ ી દાન કરવી.

•

પે>ોિનિસટ ડોલરના 5ાઉડફં4ડjગની 45યા કરશે eયાર એમ0સીસી મે+ચjગ

ા ટ ભંડોળ પર 45યા

કરશે.
•

પે>ોિનિસટ ફ , ભેગા થયેલ 5ાઉડફં4ડjગ ભંડોળના 5% પર સેટ કરવામાં આવે છે . વQુમાં, પે>ોિનિસટ
:ારા ઉપયોગ કરવામાં આવતા sુકવણી 45યક Stripe :ારા 2.6% વtા $0.30/>ાંઝે?શન 54ડટ કાડ< ફ
લેવામાં આવે છે . દાતાઓ પાસે ચેકઆઉટ પર તમામ ફ ને આવર લેવાનો િવક6પ છે , #થી ો#?ટ માટ
લાગતી એકંદર ફ ઘટ છે .

•

એમ0સીસી
ુલ

ા ટ એવોડ< , ફ?ત તો જ જો અરજદાર તેમનો pયેય ાhત કર. એસબીટ એ ાયોજકોને

ા ટ મેચમાંથી $250 ાhત થશે. દા.ત. અરજદારની

ા ટ મેચ $5,000 હોય તો િત 9યવસાય

મા+લક દ ઠ $250 ફ બાદ. ઉપરો?ત સંદભ< $250 ફ એસબીટ એ ાયોજકને s ૂકવવામાં આવશે.
એસબીટ એ ાયોજક $250 ફ માફ કરવા1ુ ં પસંદ કર શક છે .
•

ો#?ટ ; ૂણ< થયા પછ જ3ર ?લોઝ-આઉટ (સમાપન) સામ ી દાન કરો (અહવાલ, બ#ટ અને ફોટા)

