VISÃO GERAL DO PROGRAMA DE CONCESSÃO
O programa de financiamento coletivo em regime de parceria Biz-M-Power oferece
às pequenas empresas em Massachusetts assistência financeira na aquisição,
expansão, melhoria ou locação de uma instalação, compra ou locação de
equipamentos, ou no atendimento de outras necessidades de capital para o
negócio. Os candidatos elegíveis terão autonomia para desenvolver seus negócios
com uma abordagem inovadora para obtenção de capital. Por meio de campanhas
de financiamento coletivo, essas empresas se conectam com seus residentes locais e
partes interessadas para promover projetos que apoiem o sucesso econômico e a
transformação de seus negócios e em suas comunidades. Este programa é
financiado pelo Orçamento Operacional da Commonwealth para o Ano Fiscal de
2021.
Será dada preferência a pequenas empresas de propriedade de indivíduos de renda
baixa à moderada (LMI), mulheres, minorias, imigrantes, falantes não nativos de
inglês, veteranos militares dos EUA, pessoas com deficiência, membros da
comunidade LGBTQ+ e empresas que operam em cidades periféricas de
Massachusetts.
RECURSOS
Por meio de um total de US$ 7.500.000 em fundos destinados pelo Orçamento
Operacional da Commonwealth para o Ano Fiscal de 2021 (FY21), as empresas
podem receber um mínimo de US$ 2.500 e um máximo de US$ 20.000 em subsídios
em regime de parceria da MGCC. Combinado com seus dólares de financiamento
coletivo, podem ganhar US$ 40.000+ com campanhas bem sucedidas.
UTILIZAÇÃO DA CONCESSÃO:
•
•
•
•

Aquisição, expansão, melhoria ou locação de uma instalação; ou
Compra ou locação de equipamento; ou
Atendimento de outras necessidades de capital de uma empresa
Os recursos NÃO podem ser utilizados para operações comerciais em curso,
como folha de pagamento, benefícios, compra de estoque e capital de giro
geral.

Terei algum apoio de marketing para minha campanha de financiamento
coletivo?
Sim. Se sua inscrição for aprovada condicionalmente, você será acompanhado por
seu próprio treinador de financiamento coletivo.

Estamos aqui para ajudar!

A Patronicity irá ajudá-lo a alavancar o
apoio da comunidade e arrecadar fundos
para expandir seus negócios. Você terá
um orientador de projeto exclusivo para
fornecer assistência técnica e orientação
pessoal para garantir seu sucesso.
Patronicity

POR QUANTO TEMPO ESTE PROGRAMA DE CONCESSÃO ESTÁ ABERTO?
Inaugurado em 15 de junho de 2021, será uma aplicação contínua com os envios de
pedidos de financiamento analisados mensalmente. O programa encerra em 30 de
junho de 2022 ou quando os recursos se esgotarem, o que ocorrer primeiro.
QUEM É ELEGÍVEL PARA SE CANDIDATAR?
Deve ser um empresário ou pequena empresa que:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Esteja operando dentro de Massachusetts com um espaço aberto ao público,
empresa física (física), ou vitrine
Esteja empregando de 1 a 20 funcionários em tempo integral (FTE), incluindo
1 ou mais dos quais possui o negócio
Seja a principal fonte de renda dos proprietários da empresa
Tenha uma receita anual não superior a US$2.500.000
Tenha sido legalmente estabelecida/em estágios iniciais de operação
comercial por pelo menos 3 meses
NÃO seja uma organização sem fins lucrativos, não lucrativa 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 locação/venda de imóveis
NÃO seja um lobista
NÃO seja um negócio relacionado à cannabis

Propriedade de:
•
•

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

COMO POSSO ME INSCREVER?

Visite nosso site:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower

TEM PERGUNTAS OU PRECISA DE AJUDA PARA SE INSCREVER?
ENTRE EM CONTATO: Theresa Ng, Gerente de Projetos Comunitários
bizmpower@massgcc.com ou (617) 523-6262 ramal 266

Processo Completo de Concessão
**Atualizado 01/11/2021**

PROCESSO DE PRÉ-APROVAÇÃO
ETAPA 1 – Envie o Formulário de Aplicação Inicial por meio do portal de
inscrição online da MGCC, Submittable
https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower
O LINK PARA A SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA (RFP) pode ser encontrado em:
https://www.empoweringsmallbusiness.org/bizmpower
SUPORTE TÉCNICO NO SUBMITTABLE: Visite a Central de Ajuda:
https://www.submittable.com/help/submitter/
OUTRAS PERGUNTAS: ENTRE EM CONTATO COM A MGCC E-mail: bizmpower@massgcc.com Coloque no
assunto do e-mail “Biz-M-Power Grant Program

•

•
•

Os candidatos que desejarem participar começarão preenchendo um
formulário a ser enviado a MGCC para a aprovação e consideração inicial
do programa Biz-M-Power.
O candidato, com a ajuda de seu Patrocinador SBTA, se aplicável,
deve preencher um formulário (via Submittable)
O candidato deve enviar o seguinte a MGCC para aprovação:
Formulário preenchido (via Submittable) respondendo a todas as
perguntas e fornecendo informações sobre o status do negócio, custos do
projeto e resultado(s) projetado(s)

Demonstrações financeiras de apoio
•

•

•

Uma cópia completa (todos os registros) da sua Declaração Federal de
Impostos da Empresa (Federal Business Tax Return) de 2019 (ou 2020,
se disponível) conforme apresentado a Receita Federal dos EUA (IRS). Se
você apresentou um formulário de rendimento do tipo “Schedule C”,
faça o upload desse documento no lugar da Declaração de Impostos da
Empresa
Uma cópia completa (todos os registros) da Declaração Federal de Impostos
Pessoais (Federal Personal Tax Returns) de 2019 ou 2020 apresentada a IRS
de cada proprietário da empresa com 20% ou mais de participação.
Um formulário “IRS W-9” preenchido e assinado para sua empresa
Outros documentos comprovativos

•
•

Alocação Projetada dos Fundos Aprovados
Cópia da sua declaração de arrendamento do negócio, contrato por
vontade própria do arrendatário ou declaração de hipoteca para
verificação da localização da empresa física (física), ou vitrine, operando
em Massachusetts

•

Se sua empresa for uma Sociedade de Responsabilidade Limitada (LLC),

Sociedade ou Corporação: Uma cópia do seu Certificado de Idoneidade
do escritório da Secretaria do Estado de Massachusetts. Se você precisar
solicitar um Certificado de Idoneidade, clique aqui:
•

•
•

https://corp.sec.state.ma.us/CorpWeb/Certificates/CertificateOrderForm.aspx.
Nota: Se você não tiver um Certificado de Idoneidade antes da
submissão da sua candidatura, ele será exigido antes do financiamento.
Nota: Todas as entidades organizadas em outros estados que operam em
Massachusetts devem ser registradas e estar em situação regular em
Massachusetts. Nota: Um Certificado de Idoneidade do Departamento de
Receita de Massachusetts não é necessário e não será aceito como
substituto do Certificado de Idoneidade da Secretaria do Estado de
Massachusetts.
Se a sua empresa for uma Firma Individual: Uma cópia do seu
Certificado de Negócios (DBA) da sua cidade/município
Se concedido
o Contrato com a Patronicity, com o Empreendedor/Proprietário da
Pequena Empresa e com a MGCC
o Contrato com a MGCC, com o Empreendedor/Proprietário da
Pequena Empresa e com o Patrocinador SBTA*, se aplicável

Será dada preferência a pequenas empresas de propriedade de indivíduos de
renda baixa à moderada (LMI), mulheres, minorias, imigrantes, falantes não
nativos de inglês, veteranos militares dos EUA, pessoas com deficiência,
membros da comunidade LGBTQ+ e empresas que operam em cidades
periféricas de Massachusetts.

PROCESSO DE APROVAÇÃO
ETAPA 2 – Avaliação da MGCC
•
•
•

•
•
•

A equipe de avaliação da MGCC avaliará as candidaturas com base nos
critérios de elegibilidade e priorização de preferências.
A equipe da MGCC ou da Patronicity pode entrar em contato com o
candidato para obter mais informações.
Após o encerramento do período de aplicação, a Massachusetts Growth
Capital Corporation (MGCC) analisará todas as candidaturas para
determinar a elegibilidade. Esta será uma aplicação contínua. As
inscrições serão analisadas mensalmente pela MGCC. Os candidatos
podem esperar uma resposta dentro de seis semanas após a
apresentação completa de seu pedido de financiamento, incluindo todos
os documentos e informações complementares necessários.
▪ O prazo da próxima Análise da MGCC será postado no site
A MGCC selecionará beneficiários com base nos critérios de
elegibilidade e priorização de preferências
A MGCC comunica a aprovação/rejeição ao proprietário da pequena
empresa (candidato) por meio de mensagem no submittable
Se o candidato for inicialmente aprovado, a MGCC enviará uma
mensagem no submittable para fornecer “Next Steps” (Próximas

Etapas).
ETAPA 3 – PROCESSO DA PATRONICITY – Conte-nos Sobre Seu Projeto
•

Os candidatos inicialmente aprovados utilizarão o site da Patronicity para
criar uma página básica de financiamento coletivo para seu projeto. Essa
página faz parte da aplicação secundária e é direcionada/focada para o
público-alvo do projeto e potenciais doadores. Assim que a página do
projeto for iniciada, seu orientador da Patronicity entrará em contato
com o candidato.
o Na mensagem MGCC para o candidato aprovado [link exclusivo
especial]
o Comece a preencher sua página de financiamento coletivo
o Aguarde o recebimento de materiais adicionais da equipe da
Patronicity

ETAPA 4 – PROCESSO DA PATRONICITY (Continuação) – Avaliação da Patronicity
•
•
•
•
•

A Patronicity fará uma triagem inicial do projeto e do perfil.
Se necessário, agende uma conversa com seu orientador da Patronicity
para discutir seu projeto e planos de campanha
Preencha sua página de financiamento coletivo com a assistência da
Patronicity, conforme necessário
Clique em “Submit for Review” (Enviar para Análise) no canto superior direito
para a avaliação final da Patronicity
Faça os ajustes finais com base em perguntas ou sugestões da Patronicity

ETAPA 5 – PROCESSO DA PATRONICITY (Continuação) – Melhorias da Patronicity
•

•
•
•

Se aprovado pela equipe de avaliação da MGCC, a Patronicity se
envolverá totalmente com o candidato para refinar a página do projeto,
desenvolver uma estratégia de marketing e construir a campanha de
financiamento coletivo.
Aguarde atualizações sobre a aprovação da MGCC
Após a aprovação, finalize os planos para a campanha de financiamento
coletivo
A MGCC fornecerá material e linguagem para ajudar a promoção através
das mídias sociais.

ETAPA 6 – PROCESSO DA PATRONICITY (Continuação) – O Projeto Ganha Vida
•
•

•
•

Comece o financiamento coletivo! A Patronicity fornecerá assistência
técnica durante todo o período de arrecadação.
O candidato tem até 60 dias para obter o financiamento coletivo voltado
para sua meta. Este cronograma é estabelecido em uma base
experimental antes do lançamento do financiamento coletivo. Uma
campanha de 30 a 60 dias é geralmente recomendada.
O candidato mantém a comunicação com o Patrocinador SBTA.
O candidato cumprirá o cronograma detalhado no contrato do projeto.

PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO, APRESENTAÇÃO DE
RELATÓRIOS E CONCESSÃO

ETAPA 7 – Implementação, Apresentação de Relatórios e Concessão
•

•

Se a campanha de financiamento coletivo for bem-sucedida, a
Patronicity dispersará fundos e a MGCC dispersará o montante
equivalente se a meta for atingida. A implementação pode seguir em
breve.
Fornecer os materiais necessários para o desembolso de fundos
(contrato e comprovante de contribuições offline).

•

A Patronicity processará os dólares do financiamento coletivo,
enquanto a MGCC processará os fundos do subsídio em regime de
parceria.

•

As Taxas da Patronicity são fixadas em 5% dos fundos de financiamento
coletivo arrecadados. Além disso, há uma taxa de cartão de crédito de 2,6%
mais US$ 0,30/transação cobrada pelo Stripe, o processador de pagamentos
usado pela Patronicity. Os doadores têm a opção de cobrir todas as taxas no
momento da finalização da compra, reduzindo assim as taxas totais
incorridas para o Projeto.
Concessão do Subsídio da MGCC apenas se o candidato atingir seu
objetivo.
Se aplicável, quando as empresas se inscreverem com um Patrocinador
SBTA, o Patrocinador SBTA receberá US$ 250 da equivalência do subsídio
em regime de parceria, a menos que o Patrocinador SBTA opte por
dispensar a taxa. EX.: A equivalência do subsídio do candidato é de US$
5.000 menos uma taxa de US$ 250 por proprietário da empresa. A taxa de
referência acima de US$ 250 será paga ao patrocinador SBTA.
Fornecer os materiais de encerramento necessários após a conclusão
do projeto (fatura(s) ou comprovantes de compra com os fundos do
subsídio, relatórios, orçamentos e fotos)

•
•

•

