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ા ટ કાય મ શા માટ શ કર ર!ા છ એ?

એમ સીસી મેસે

ુ ે સમાં નાના યવસાયોને તેમની જ રયાતો માટ યો યતમ ઉકલોને ઓળખવા
સ

અને િનમા" ણ કરવા માટ િધરાણ અને સંચાલક&ય સહાય, યવસાિયક સંસાધનોની ઍ)સેસ અને
ય*)તગત સેવા ,ારા મદદ કરવા માટ સમિપ/ત છે . આ 2ા3ટ 4ો2ામ અમારા 5મોલ 6બઝનેસ ટિનકલ
આિસ5ટ3સ (નાના યવસાય તકનીક& સહાય - SBTA) 4દાતાઓના સમથ"ન ,ારા નાના યવસાયોને
તેમની ડ;જટલ <મતાઓ (ખાસ કર&ને કામગીર&, ઇ-કૉમસ"ની જ રયાતો, ડ;જટલ માક? ટ@ગ અને
સોિશયલ મી ડયા શામેલગીર& પર Bયાન કC3Dત કરEુ)ં િવકસાવવામાં મદદ કરવા માટના ભંડોળ 4દાન
કરવા માટ છે .
આ

ા ટ $ો ામ & ંુ છે ?

આ 2ા3ટ 4ો2ામ એવા 4ોG) સને આગળ ધપાવવા માટ ભંડોળમાં $5,000 ($250 ફ& બાદ G
એસબીટ&એ 4ાયોજકને I ૂકવવામાં આવશે) Kુધી L ૂરા પાડશે G સામા;જક અને આિથ/ક ર&તે વં6ચત
ય*)તઓના નાના ઉMોગોને તેમની ડ;જટલ <મતાઓ િવકસાવવામાં મદદ કરશે. એસબીટ&એ
4દાતાઓ એNOલકશન 4 Pયાને ઍ)સેસ કરવા અને L ૂણ" કરવા માટ નાના યવસાયોને 4ાયો;જત કરશે
અને સહાય કરશે. નાના યવસાયના અરજદાર, તેમના એસબીટ&એ 4ાયોજકની મદદથી, તેમની
ડ;જટલ જ રયાતોQુ ં R ૂSયાંકન કરવાની અને ડ;જટલ િવકાસ યોજના ,ારા ઉકલ બનાવવા માટ
)વો6લફાઇડ 4ોફશનલ સાથે કામ કરવાની 4 Pયામાંથી પસાર થશે.
અર( કરવા માટ કોણ પા+ છે ?
એક નાનો ,યવસાય હોવો આવTયક છે G:

•

મેસે

ુ ે સમાં કાય"રત હોય તેવી એક જનતા-સામે, 6Uક-એ3ડ-મોટા" ર (ભૌિતક) 5થાન, અથવા
સ

5ટોરW3ટ સાથે મેસે

ુ ે સમાં *5થત હોય
સ

•

1-20 FTE કમ"ચાર&ઓને રોજગાર& આપી રહ& હોય

•

તે યવસાિયક મા6લકોની આવકનો 4ાથિમક Xોત હોય

•

વાિષ/ક આવક $2,500,000 કરતાં વZુ ન હોય

•

ડ;જટલ એસેસમે3ટ L ૂણ" ક [ ુ હોય અને સમી<ા માટ તેમના એસબીટ&એ 4ાયોજકને સબિમટ
ક [ ુ હોય

•

એમ સીસીના 5મોલ 6બઝનેસ ટકિનકલ આિસ5ટ3સ 4ો2ામ (નાના યાપાર તકનીક& સહાય
કાય"Pમ) મારફત તકનીક& સહાય 4દાતા ,ારા નામાં કત કરવામાં આવેલ હોય

•

અર

કરવાના સમયે ઓછામાં ઓછા એક વષ" માટ યવસાયમાં હોય

•

6બન-નફાકારક, નફા-માટ-નહ\ અથવા સખાવતી સં.થા નથી

•

કોઈ ,યવસાય નથી ક G અ3ય યવસાયોને ડ;જટલ સેવાઓ L ૂર& પાડ છે (દા.ત. વેબસાઇટ
ડઝાઇન / િવકાસ, એસઇઓ, 4ો2ાિમ@ગ)

•

2 થી વZુ 5થાનો ધરાવતી W3ચાઇઝ નથી, Gમાં ય*)તગત ર&તે મા6લક&ના અને સંચા6લત
W3ચાઇઝનો સમાવેશ થાય છે (2 GKુધીના 5થળો સાથેની W3ચાઇઝીઝને Bયાનમાં લેવામાં
આવશે)

•

રયલ એ5ટટ ભાડા/વેચાણ યવસાય ન હોય

•

લો1બ.ટ ન હોય

•

ગાં4 સંબિં ધત યવસાય ન હોય

મા1લક કોની હોવી જોઈએ:
•
•
આ

અર

કરતી વખતે 18 વષ" ક તેથી વZુ ^મરના ય*)ત

ુ ાઇટડ 5ટ સના નાગ રક અથવા કાયમી િનવાસી
ન
ુ શે?
ા ટ કાય મ 6ાર 7લ

આ 2ા3ટ કાય"Pમ _ૂન 15, 2021 થી `ુલશે. આ રો6લ@ગ એNOલકશન હશે Gમાં 2ા3ટ એNOલકશન
સબિમશનની માિસક ધોરણે સમી<ા કરવામાં આવશે. અરજદારો તમામ જ ર& L ૂરક દ5તાવેજો અને
મા હતી સ હત તેમની 2ા3ટ અર

માટની L ૂણ" ર_ૂઆત કયા" ના છ અઠવા ડયાની bદર જવાબ

સાંભળવાની અપે<ા કર& શક છે .
8ું કવી ર તે અર( કર શ9ું ?
તમામ અરજદારો MGCCના SBTA કાય"Pમ મારફતે ટકિનકલ સહાય 4દાતા ,ારા 4ાયો;જત હોવા
આવTયક છે . અમારા SBTA 4દાતાઓની K ૂ6ચ માટ, cૃપા કર&ને અહ\ N)લક કરો:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/fy2021-awardees
એકવાર અરજદાર પાસે એસબીટ&એ 4ાયોજક આવી eય, તેઓએ તેમની ડ;જટલ જ રયાતોQુ ં
R ૂSયાંકન કરવા માટ ડ;જટલ આકારણી L ૂણ" કરવી આવTયક છે . આગળ, તેમના એસબીટ&એ
4ાયોજકના માગ"દશ"ન અને એમ સીસી ,ારા L ૂરા પાડવામાં આવેલા સંસાધનો સાથે, અરજદારને
તેમની ડ;જટલ <મતાઓ Kુધારવા માટની યોજના િવકસાવવા માટ )વો6લફાઇડ 4ોફશનલ મળશે ખાસ કર&ને કામગીર& ( ડ;જટલ આધા રત), ઇ-કૉમસ", ડ;જટલ માક? ટ@ગ અને સોિશયલ મી ડયા
શામેલ6ગર& અને સબિમટબલ મારફત એક સંL ૂણ" એNOલકશન ભરવા.
જો મં_ૂર કરવામાં આવે તો, એમ સીસી એસબીટ&એ 4ાયોજકને I ૂકવવામાં આવેલા ડ;જટલ
ડવલપમે3ટ Oલાન માટ $5,000 Kુધીનો Lુર5કાર આપશે. 4ાOત 2ા3ટ રકમમાંથી, $250 એસબીટ&એ
4ાયોજકને ફ& પેટ I ૂકવવામાં આવશે. એસબીટ&એ 4ાયોજક ઇ છા પર અરજદાર માટ ક ફ& માફ કર&
શક છે .
cૃપા કર&ને સંL ૂણ" RFP, વZુ એNOલકશન મા હતી, શરતો, ભંડોળના મં_ૂર ઉપયોગ અને વZુ િવગતો
અમાર& વેબસાઇટ પર મેળવો: https://www.empoweringsmallbusiness.org/empowerdigital

