ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામની ઝાાંખી
બિઝ-એમ-પાવર ક્રાઉડફં બડં ગ મેબ ંગ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ મેસેચ્યુસેટ્સમાં નાના વ્યવસાયોને તેમના સંપાદન, બવસ્તરણ,
સુધારણા અથવા સુબવધાના લીઝ (પટ્ટાકારાર), સાધનોની ખરીદી અથવા લીઝ અથવા વ્યવસાય માટે ની અન્ય
મૂડી જરૂબરયાતોને પૂણણ કરવા માટે નાણાકીય સહાય પ્રદાન કરે છે . પાત્ર અરજદારોને મૂડી મેળવવા માટે નવીન
અબિગમ સાથે તેમના વ્યવસાયને આગળ વધારવા માટે સશક્ત કરવામાં આવશે. ક્રાઉડફં બડં ગ અબિયાનો દ્વારા,
આ વ્યવસાયો તેમના સ્થાબનક રહેવાસીઓ અને બહતધારકો સાથે તેમના વ્યવસાય અને તેમના સમુદાયોમાં આબથણક
સફળતા અને પબરવતણનને સમથણન આપતા પ્રોજેક્ટટ્સને આગળ વધારવા માટે જોડાય છે . આ પ્રોગ્રામને નાણાકીય
વર્ણ 2021 માટે કોમનવેલ્થના ઓપરેબટં ગ િજેટ દ્વારા િંડોળ પૂરં પાડવામાં આવે છે .
ઓછી-થી-મધ્યમ આવક ધરાવતા વ્યબક્તઓ (LMI), મબહલાઓ, લઘુમતીઓ, ઇબમગ્રન્ટ્સ (વસાહતીઓ), બિનમૂળ અંગ્રજી
ે િોલનારા, યુએસ લશ્કરી બનવૃત્ત સૈબનકો, બવકલાંગ વ્યબક્તઓ, LGBTQ+ સમુદાયના સભ્યો અને
મેસેચ્યુસેટ્સ ગેટવે બસટીઝમાં કાયણરત વ્યવસાયોની માબલકીના નાના વ્યવસાયોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.
ભાંડોળ
નાણાકીય વર્ણ 2021 (FY21) માટે કોમનવેલ્થના ઓપરેબટં ગ િજેટ દ્વારા ફાળવવામાં આવેલા કુ લ $7,500,000
િંડોળ દ્વારા, વ્યવસાયો મેસચ્ે યુસેટ્સ ગ્રોથ કે બપટલ કોપોરેશન (એમજીસીસી) તરફથી મેબ ંગ ગ્રાન્ટ (મેળ ખાતા
અનુદાન) માં ઓછામાં ઓછા $2,500 અને વધુમાં વધુ $20,000 પ્રાપ્ત કરી શકે છે . તેમના ક્રાઉડફં બડં ગ ડોલર
સાથે મળીને, તેઓ સફળ અબિયાનો સાથે $40,000+ કમાઈ શકે છે .
ગ્રાન્ટના ઉપયોગો:
•

કોઈ સુબવધા હસ્તગત કરવી, બવસ્તૃત કરવી, સુધારો કરવો અથવા લીઝ પર આપવી; અથવા

•

સાધનો ખરીદવા અથવા લીઝ પર આપવા; અથવા

•

વ્યવસાયની અન્ય મૂડી જરૂબરયાતોને પૂણણ કરવા

•

િંડોળનો ઉપયોગ ાલુ વ્યવસાબયક કામગીરી જેમ કે પગારપત્રક, લાિો, ઇન્વેન્ટરીની ખરીદી અને
સામાન્ય કાયણકારી મૂડી માટે કરી શકાતો નથી.

શાં મારા ક્રાઉડફાં ડડાં ગ અડભયાનના માર્કેડટાં ગ માટે મને ર્કોઈ સપોટટ મળશે?
હા. જો તમારી અરજી શરતી રીતે મંજૂર કરવામાં આવે, તો તમને તમારા પોતાના ક્રાઉડફં બડં ગ કો સાથે જોડી
દે વામાં આવશે.

અમે સહાયતા ર્કરવા માટે ઉપલબ્ધ છીએ!
Patronicity (પેટરોબનબસટી) તમને સમુદાયના સમથણનનો
લાિ લેવા અને તમારા વ્યવસાયને વધારવા માટે િંડોળ
એકત્ર કરવામાં મદદ કરશે. તમારી સફળતાની ખાતરી કરવા
માટે તમને તકનીકી સહાય અને વ્યબક્તગત કોબ ંગ પ્રદાન
કરવા માટે તમને એક સમબપણત પ્રોજેક્ટટ કો સોંપવામાં
આવશે.
Patronicity (પેટરોડનડસટી)

આ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ ર્કેટલા સમય સધી ખલ્લો રહેશે?
15 જૂ ન, 2021 ના રોજ શરૂ કરેલ, આ એક રોબલંગ એબલલકે શન હશે જેમાં ગ્રાન્ટ એબલલકે શનના સિબમશનની
માબસક ધોરણે સમીક્ષા કરવામાં આવશે. આ પ્રોગ્રામ 30 જૂ ન, 2022 ના રોજ અથવા જ્યારે િંડોળ સમાપ્ત થઈ
જાય, િેમાંથી જે વહેલા િને, ત્યારે િંધ થાય છે .
અરજી ર્કરવા માટે ર્કોણ પાત્ર છે?
પાત્ર થવા માટે તમે એક ઉદ્યોગસાહડસર્ક અથવા નાનો વ્યવસાય હોવા જોઈએ જે:
•

મેસેચ્યુસેટ્સમાં પબલલક-ફે બસંગ, રસ્તા પર દુ કાન ધરાવતું (િૌબતક) સ્થાન અથવા સ્ટોરફ્રન્ટ સાથે
કાયણરત છે

•

1-20 FTE (પૂણણ-સમય સમકક્ષ) કમણ ારીઓને રોજગારી આપે છે , જેમાં 1 કે વધુ શામેલ છે જે
વ્યવસાયના માબલક છે

•

વ્યવસાય માબલકોની આવકનો પ્રાથબમક સ્ત્રોત છે

•

વાબર્ણક આવક $2,500,000 થી વધુ નથી

•

ઓછામાં ઓછા 3 મબહના માટે વ્યવસાબયક કામગીરીના પ્રારં બિક તિક્કામાં કાયદે સર રીતે છે /સ્થાબપત
થયેલ છે

•

બિનનફાકારક, નફા-માટે -નહીં અથવા સખાવતી સંસ્થા નથી

•

2 થી વધુ સ્થાનો ધરાવતી ફ્રે ન્ ાઇઝી નથી, વ્યબક્તગત રૂપે માબલકીની-અને-સં ાબલત હોય તે સબહત
(2 સ્થાનો સુધીની ફ્રે ન્ ાઇઝી ધ્યાનમાં લેવામાં આવશે)

•

બરયલ એસ્ટે ટ િાડા/વે ાણનો વ્યવસાય નથી

•

લોિીસ્ટ નથી

•

કે નાિીસ (ગાંજા) સંિબં ધત વ્યવસાય નથી

જેના માડલર્ક હોવા જોઈએ:
•

અરજી કરવાના સમયે 18 વર્ણ કે તેથી વધુ ઉંમરની વ્યબક્ત

•

યુનાઇટે ડ સ્ટે ટ્સના નાગબરક અથવા કાયમી બનવાસી

માર ે અરજી ર્કેવી રીતે ર્કરવી?

કૃ પા કરીને અમારી વેિસાઇટની મુલાકાત લો:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower

ર્કોઈ પ્રશ્નો છે અથવા અરજી ર્કરવામાાં ર્કોઈ મદદની જરૂર છે ?
કૃ પા કરીને સંપકણ કરો: થેરસ
ે ા એનજી (Theresa Ng), કમ્યૂબનટી પ્રોજેકટ મેનજ
ે ર
bizmpower@massgcc.com અથવા (617) 523-6262 ext. 266

પ ૂર્ણ ગ્રાન્ટ પ્રોગ્રામ
**11/1/21 ના રોજ અપડેટ**

પ ૂર્ણ મંજૂરી પ્રક્રિયા

પગલ ં 1 - એમજીસીસીના ઑનલાઇન એપ્લલકેશન પોટણ લ, સબમમટેબલ દ્વારા પ્રારં ભિક અરજી
ફોમણ સબમમટ કરો:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower
પ ૂર્ણ RFP બીઝ-એમ-પાર્રની ભલિંક અહીં મળી શકે છે : https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower
સબમમટેબલ પર તકનીકી સપોટણ : સહાયતા કેન્દ્રની મુલાકાત લો: https://www.submittable.com/help/submitter/
અન્ય પ્રશ્નો: એમજીસીસી નો સંપકણ કરો ઇમેઇલ: bizmpower@massgcc.com કૃપા કરીને વિષય તરીકે “બીઝ-એમ-પાિર ગ્રાન્દ્ટ પ્રોગ્રામ”નો
ઉપયોગ કરો

•
•
•

જે અરજદારો ભાગ લેિા માગે છે તેઓ બીઝ-એમ-પાિર પ્રારં ભભક મંજૂરી અને વિચારણા માટે
એમજીસીસીને સબવમટ કરિા માટે એક અરજી ભરિાનું શરૂ કરશે.

અરજદારે , તેમના એસબીટીએ પ્રાયોજકની સહાય સાથે જો લાગુ પડે તો, એક અરજી પ ૂણણ કરિી
આિશ્યક છે (સબવમટેબલ મારફત)
અરજદારે મંજૂરી માટે એમજીસીસી ને આટલું સબવમટ કરવું જ જોઈએ: બધા પ્રશ્નોના જિાબ આપીને
અને વ્યિસાયની સ્થથવત, પ્રોજેક્ટ ખચણ, અને અંદાજજત પરરણામ(મો) સંબવં ધત મારહતી પ ૂરી પાડીને પ ૂણણ
કરે લ અરજી (સબવમટેબલ મારફતે)

આધારપ ૂર્ણ નાર્ાકીય મનર્ેદનો
•

આઇઆરએસને સબવમટ કયાણ મુજબ તમારી ફાઇલ કરે લી 2019 (અથિા 2020 જો ઉપલબ્ધ હોય તો)
ફેડરલ ભબઝનેસ ટેક્સ રીટનણની સંપ ૂણણ નકલ (બધા સમયપત્રક). જો તમે શેડય ૂલ C આિક ફાઇલ કરો

•

છો, તો કૃપા કરીને વ્યિસાય ટેક્સ રીટનણને બદલે તે દથતાિેજને અપલોડ કરો
20% અથિા િધુ માભલકીિાળા દરે ક વ્યિસાયના માભલક માટે આઇઆરએસને સબવમટ કયાણ મુજબ
તમારી ફાઇલ કરે લી 2019 અથિા 2020 ની ફેડરલ પસણનલ ટેક્સ રરટન્દ્સણની સંપ ૂણણ કૉવપ (બધા

•

શેડય ૂલ્સ).
તમારા વ્યિસાય માટે પ ૂણણ કરે લ અને હથતાક્ષરરત IRS W-9 ફોમણ
અન્ય સહાયક દસ્તાર્ેજો

•

મંજૂર ભંડોળની અંદાજજત ફાળિણી

•
•

તમારા ભબઝનેસ લીઝ થટેટમેન્દ્ટની કોવપ, ઇચ્છા અનુસાર ભાડૂત કરાર, અથિા ચકાસણી માટે ભિકએન્દ્ડ-મોટાણર (ભૌવતક) થથાન ગીરો વનિેદન, અથિા થટોરફ્રન્દ્ટ, મેસેચ્યુસેટ્સની અંદર કાયણરત

જો તમારો વ્યિસાય એલએલસી, ભાગીદારી અથિા કોપોરે શન હોય તો: મેસેચ્યુસેટ્સ સેક્રેટરી ઓફ
થટેટની ઑરફસમાંથી તમારં ુ ગુડ થટેનન્દ્ડિંગ સરટિરફકેટ. જો તમારે ગુડ થટેનન્દ્ડિંગ સરટિરફકે ટની વિનંતી

•

કરિાની જરૂર હોય, તો અહીં ક્ક્લક કરો:
https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx. નોંધ:
જો તમારી પાસે તમારી અરજી સબવમટ કરતાં પહેલાં ગુડ થટેનન્દ્ડિંગ સરટિરફકે ટ ન હોય, તો ભંડોળ પહેલાં
તે જરૂરી રહેશે. નોંધ: મેસેચ્યુસેટ્સમાં કાયણરત અન્દ્ય રાજ્યોમાં સંગરિત થયેલ બધી સંથથાઓ
મેસેચ્યુસેટ્સમાં રજજથટડણ હોિી જોઈએ અને ગુડ થટેનન્દ્ડિંગ (સારી સ્થથવત)માં હોિી જોઈએ. નોંધ:

મેસેચ્યુસેટ્સ રડપાટણ મેન્દ્ટ ઓફ રે િન્દ્યુ તરફથી ગુડ થટેનન્દ્ડિંગ સરટિરફકેટ જરૂરી નથી અને મેસેચ્યુસેટ્સ
•

સેક્રેટરી ઓફ થટેટના સરટિરફકે ટ ઓફ ગુડ થટેનન્દ્ડિંગ તરીકે થિીકારિામાં આિશે નહીં.
જો તમારો વ્યિસાય એકમાત્ર માભલકીનો હોય: તમારા શહેર/નગરમાંથી તમારા ભબઝનેસ સરટિરફકેટ

•

(DBA) ની નકલ
જો આપિામાં આિે
o
o

પેટ્રોવનવસટી, ઉદ્યોગસાહવસક/નાના ભબઝનેસ માભલક અને એમજીસીસી સાથે કરાર

એમજીસીસી, ઉદ્યોગસાહવસક/નાના વ્યિસાયના માભલક અને એસબીટીએ પ્રાયોજક* સાથે
કરાર જો લાગુ પડે તો

ઓછી-થી-મધ્યમ આિક ધરાિતા વ્યસ્ક્તઓ (LMI), મરહલાઓ, લઘુમતીઓ, ઇવમગ્રન્દ્ટ્સ (િસાહતીઓ),
ભબન-મ ૂળ અંગ્રેજી બોલનારા, યુએસ લશ્કરી વનવ ૃત્ત સૈવનકો, વિકલાંગ વ્યસ્ક્તઓ, LGBTQ+ સમુદાયના

સભ્યો અને મેસેચ્યુસેટ્સ ગે ટિે વસટીઝમાં કાયણરત વ્યિસાયોની માભલકીના નાના વ્યિસાયોને પ્રાધાન્દ્ય
આપિામાં આિશે.

મંજૂરી પ્રક્રિયા

પગલ ં 2 — એમજીસીસી સમીક્ષા
•

એમજીસીસી સમીક્ષા ટીમ યોગ્યતા માપદં ડ અને પસંદગી પ્રાથવમકતાના આધારે અરજીઓનું મ ૂલ્યાંકન

•

કરશે.
એમજીસીસી અથિા પેટ્રોવનવસટી થટાફ િધુ મારહતી માટે અરજદારનો સંપકણ કરી શકે છે .

•

એક્લલકેશન અિવધ પ ૂણણ થયા પછી, મેસેચ્યુસેટ્સ ગ્રોથ કેવપટલ કોપોરે શન (એમજીસીસી) યોગ્યતા નક્કી
કરિા માટે તમામ અરજીઓની સમીક્ષા કરશે. આ એક રોભલિંગ એક્લલકેશન હશે. એમજીસીસી દ્વારા દર
મરહને અરજીઓની સમીક્ષા કરિામાં આિશે. અરજદારો તમામ જરૂરી પ ૂરક દથતાિેજો અને મારહતી
સરહત, તેમની ગ્રાન્દ્ટ અરજીના પ ૂણણ સબવમશન કયાણના છ અિિારડયાની અંદર પ્રત્યુત્તર મેળિિાની

•

અપેક્ષા રાખી શકે છે .
▪ આગામી એમજીસીસી સમીક્ષાની સમયમયાણદા િેબસાઈટ પર પોથટ કરિામાં આિશે

એમજીસીસી પાત્રતાના માપદં ડ અને પસંદગી પ્રાથવમકતાના આધારે ગ્રાન્દ્ટીઝ (અનુદાન મેળિનાર) ની
પસંદગી કરશે.

•

એમજીસીસી સબવમટેબલ સંદેશ દ્વારા નાના વ્યિસાયના માભલક (અરજદાર) ને મંજૂરી/અથિીકાર વિશે

•

જણાિે છે
જો અરજદારને શરૂઆતમાં મંજૂર કરિામાં આિે તો એમજીસીસી “આગામી પગલાંઓ” પ ૂરી પાડિા
માટે સબવમટેબલ સંદેશ મોકલશે

પગલ ં 3 - પેટ્રોમનમસટી પ્રક્રિયા - તમારા પ્રોજેક્ટ મર્શે અમને કહો
•

શરૂઆતમાં મંજૂર કરે લ અરજદારો તેમના પ્રોજેક્ટ માટે મ ૂળભ ૂત ક્રાઉડફં રડિંગ પેજ બનાિિા માટે
પેટ્રોવનવસટી િેબસાઇટનો ઉપયોગ કરશે. આ પેજ ગૌણ એક્લલકેશનનો એક ભાગ છે અને પ્રોજેક્ટ
પ્રેક્ષકો અને સંભવિત દાતાઓ માટે વનદે વશત /કેનન્દ્રત છે . પ્રોજેક્ટ પેજ શરૂ થઈ ગયા પછી, તમારા
પેટ્રોવનવસટી કોચ અરજદારનો સંપકણ કરશે.
o મંજૂર અરજદારને એમજીસીસી સંદેશમાં [વિશેષ અનન્દ્ય ભલિંક]
o તમારા ક્રાઉડફં રડિંગ પેજ ભરિાનું શરૂ કરો
o પેટ્રોવનવસટી થટાફ પાસેથી િધારાની સામગ્રી પ્રાલત કરિા માટે રાહ જુઓ

પગલ ં 4 - પેટ્રોમનમસટી પ્રક્રિયા (ચાલ) - પેટ્રોમનમસટી સમીક્ષા
•

પેટ્રોવનવસટી પ્રોજેક્ટ અને પ્રોફાઇલનું પ્રારં ભભક થક્રીનીંગ કરશે.

•

જો જરૂરી હોય તો, તમારા પ્રોજેક્ટ અને અભભયાન યોજનાઓ પર ચચાણ કરિા માટે તમારા પેટ્રોવનવસટી

•

કોચ સાથે િાતચીત સુવનવિત કરો
તમારં ુ ક્રાઉડફં રડિંગ પેજ જરૂરરયાત મુજબ પેટ્રોવનવસટી સહાય સાથે પ ૂણણ કરો

•
•

અંવતમ પેટ્રોવનવસટી સમીક્ષા માટે ટોચ પરના જમણા ખ ૂણે “સમીક્ષા માટે સબવમટ કરો” પર ક્ક્લક
કરો
પેટ્રોવનવસટી પ્રશ્નો અથિા સ ૂચનો પર આધારરત અંવતમ સમાયોજન કરો

પગલ ં 5 - પેટ્રોમનમસટી પ્રક્રિયા (ચાલ) - પેટ્રોમનમસટી પોભલશ
•

જો એમજીસીસી સમીક્ષા ટીમ દ્વારા મંજૂર કરિામાં આિે, તો પછી પેટ્રોવનવસટી પ્રોજેક્ટ પેજને પોભલશ
કરિા, માકે રટિંગ વ્ય ૂહરચના વિકસાિિા, અને ક્રાઉડફં રડિંગ અભભયાન બનાિિા માટે અરજદાર સાથે

•
•
•

સંપ ૂણણપણે જોડાશે.
એમજીસીસી મંજૂરી પર અપડેટ્સ માટે રાહ જુઓ

મંજૂરી પછી, ક્રાઉડફં રડિંગ અભભયાન માટે યોજનાઓને અંવતમ થિરૂપ આપો
એમજીસીસી સોવશયલ મીરડયા દ્વારા પ્રમોટ કરિામાં સહાય માટે સામગ્રી અને ભાષા સહાય પ્રદાન
કરશે.

પગલ ં 6 - આશ્રયદાતા પ્રક્રિયા (ચાલ) - પ્રોજેક્ટ લાઇર્ બનશે
•
•

ક્રાઉડફં રડિંગ શરૂ કરો! પેટ્રોવનવસટી સમગ્ર ભંડોળ સમયગાળા દરવમયાન તકનીકી સહાય પ ૂરી પાડશે.
અરજદાર પાસે તેમના ધ્યેય માટે ક્રાઉડફં રડિંગ પ્રાલત કરિા માટે 60 રદિસ સુધીનો સમય છે . આ

સમયરે ખા ક્રાઉડફં રડિંગ લોન્દ્ચ પહેલાં પ્રોજેક્ટ ધોરણે થથાવપત થાય છે . 30-60 રદિસના અભભયાનની
સામાન્દ્ય રીતે ભલામણ કરિામાં આિે છે .

•
•

અરજદાર એસબીટીએ પ્રાયોજક સાથે િાતચીત જાળિે છે .

અરજદાર પ્રોજેક્ટ કરાર પર િણણિેલ સમયરે ખાનું પાલન કરશે.

અમલીકરર્, ક્રરપોક્રટિંગ અને પરસ્કાર પ્રક્રિયા
પગલ ં 7 - અમલીકરર્, ક્રરપોક્રટિંગ અને પરસ્કાર
•
•
•
•

જો ક્રાઉડફં રડિંગ અભભયાન સફળ રહે છે , તો પેટ્રોવનવસટી ભંડોળ વિતરરત કરશે & એમજીસીસી મેચ
રકમ વિતરરત કરશે જો ધ્યેય પ ૂણણ થયો હોય. અમલીકરણ તેના પછી ટૂંક સમયમાં થઈ શકે છે

ભંડોળ વિતરણ (કરાર અને ઑફલાઇન દાનનો પુરાિો) માટે જરૂરી સામગ્રી પ્રદાન કરિી.
પેટ્રોવનવસટી ડોલરના ક્રાઉડફં રડિંગની પ્રરક્રયા કરશે જ્યારે એમજીસીસી મેભચિંગ ગ્રાન્દ્ટ ભંડોળ પર પ્રરક્રયા
કરશે.
પેટ્રોવનવસટી ફી, ભેગા થયેલ ક્રાઉડફં રડિંગ ભંડોળના 5% પર સેટ કરિામાં આિે છે . િધુમાં, પેટ્રોવનવસટી
દ્વારા ઉપયોગ કરિામાં આિતા ચુકિણી પ્રરક્રયક Stripe દ્વારા 2.6% િત્તા $0.30/ટ્રાંઝેક્શન ક્રેરડટ
કાડણ ફી લેિામાં આિે છે . દાતાઓ પાસે ચેકઆઉટ પર તમામ ફીને આિરી લેિાનો વિકલ્પ છે , જેથી

•
•

પ્રોજેક્ટ માટે લાગતી એકં દર ફી ઘટે છે .
એમજીસીસી ગ્રાન્દ્ટ એિોડણ , ફક્ત તો જ જો અરજદાર તેમનો ધ્યેય પ્રાલત કરે .

જો લાગુ પડે તો, જયારે ભબઝનેસ કોઈ એસબીટીએ પ્રાયોજક સાથે અરજી કરે છે , ત્યારે એસબીટીએ
પ્રાયોજકને મેચ થતી ગ્રાન્દ્ટમાંથી $250 પ્રાલત થશે, વસિાય કે એસબીટીએ પ્રાયોજક ફી જતી કરિાનું
પસંદ કરે છે . દા.ત. અરજદારની ગ્રાન્દ્ટ મેચ $5,000 હોય તો પ્રવત વ્યિસાય માભલક દીિ $250 ફી બાદ.

•

ઉપરોક્ત સંદભણ $250 ફી એસબીટીએ પ્રાયોજકને ચ ૂકિિામાં આિશે.
પ્રોજેક્ટ પ ૂણણ થયા પછી જરૂરી ક્લોઝ-આઉટ (સમાપન) સામગ્રી પ્રદાન કરો (ઇનિોઇસ અથિા ગ્રાન્દ્ટ
ફં ડ સાથે કરે લી ખરીદીનો પુરાિો, અહેિાલ, બજેટ અને ફોટા)

