PROGRAMA DE SUBSÍDIOS PARA DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES DIGITAIS
POR QUE ESTAMOS LANÇANDO ESTE PROGRAMA DE SUBSÍDIO?
A MGCC se dedica a ajudar pequenas empresas em Massachusetts por meio de financiamento
e assistência administrativa, acesso a recursos de negócios e serviço individualizado para
identificar e construir soluções que melhor atendam às suas necessidades. Este programa de
subsídio visa fornecer fundos que ajudarão as pequenas empresas a desenvolver suas
capacidades digitais (especialmente com foco em operações, necessidades de e-commerce,
marketing digital e engajamento nas mídias sociais) por meio do apoio de nossos Fornecedores
de Assistência Técnica a Pequenas Empresas (SBTA).
O QUE É ESTE PROGRAMA DE SUBSÍDIO?
Este programa de subsídio fornecerá até US$ 5.000,00 (menos uma taxa de US$ 250,00 paga ao
Patrocinador SBTA) em fundos para a realização de projetos que ajudarão pequenas empresas
de indivíduos social e economicamente desfavorecidos a desenvolver suas capacidades digitais.
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 do seu Patrocinador
SBTA, passará pelo processo de avaliação de suas necessidades digitais e trabalhará com um
Profissional Qualificado para construir uma solução por meio de um plano de desenvolvimento
digital.
QUEM É ELEGÍVEL PARA SE CANDIDATAR?
Deve ser uma pequena empresa que:
•
•
•
•
•
•
•
•

Esteja sediada em Massachusetts, com uma localização física, aberta ao público ou
fachada de loja, operando em Massachusetts
Esteja empregando de 1 a 20 funcionários FTE (Equivalente de Tempo Integral)
Seja a principal fonte de renda dos proprietários do negócio
Tenha uma receita anual não superior a US$ 2.500.000,00
Tenha concluído e enviado a Avaliação Digital para seu Patrocinador SBTA para revisão
Tenha sido nomeada por um Fornecedor de Assistência Técnica por meio do Programa
de Assistência Técnica a Pequenas Empresas da MGCC
Esteja em atividade há pelo menos um ano à época da aplicação.
NÃO seja uma organização sem fins lucrativos ou de caridade

•
•
•
•
•

NÃO seja uma empresa que fornece serviços digitais para outras empresas (ex.:
design/desenvolvimento de sites, SEO, programação)
NÃO seja uma franquia com mais de 2 locais, incluindo aqueles 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 subsídio será aberto em 15 de junho de 2021. Trata-se de uma candidatura
contínua com os pedidos de subsídio analisados mensalmente. Os candidatos podem esperar
uma resposta dentro de seis semanas após a apresentação completa de seu pedido de subsídio,
incluindo todos os documentos e informações suplementares necessárias.
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
Assim que o candidato tiver um Patrocinador SBTA, ele deve completar uma Avaliação Digital
para avaliar suas necessidades digitais. Em seguida, com a orientação de seu Patrocinador SBTA
e os recursos fornecidos pela MGCC, o candidato encontrará um Profissional Qualificado para
desenvolver um plano para melhorar suas capacidades digitais – especificamente nas áreas de
operações (baseadas em digital), e-commerce, marketing digital e engajamento nas mídias
sociais e irá preencher uma candidatura completa via Submittable.
Se aprovado, a MGCC concederá até US$ 5.000,00 para o plano de desenvolvimento digital,
pago ao Patrocinador SBTA. Do valor do subsídio recebido, US$ 250,00 serão pagos em taxas ao
Patrocinador SBTA. O Patrocinador SBTA pode optar pela renúncia à taxa de US$ 250,00
conforme sua vontade.
Encontre a RFP (Solicitação de Proposta) completa, mais informações de aplicação, termos, uso
aprovado de fundos e mais detalhes em nosso site:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/empowerdigital

