
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 14.05.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PROJEKTY TRANSFORMACYJNE W FULTON I 
SENECA FALLS JAKO CZĘŚĆ NAGRODY W WYSOKOŚCI 10 MILIONÓW 

DOLARÓW  
  

Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść finansuje kluczowe projekty, które stanowią 
kontynuację zakładanego przez gubernatora wzbogacenia obu społeczności  

  
Projekty poprawią udogodnienia dostępne w strefie nadbrzeża, stworzą nowe 

przestrzenie mieszkalne i handlowe oraz wesprą małe firmy i przemysł   
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś listę projektów transformacyjnych dla Fulton i 
Seneca Falls, które w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) otrzymały nagrodę w wysokości 10 milionów USD. 16 
projektów w Fulton i 13 projektów w Seneca Falls poprawi walory nabrzeża, przekształci 
istniejące budynki w nowe przestrzenie mieszkalne i handlowe oraz wesprze małe firmy 
i przemysł. Inwestycje te są częścią ciągłych wysiłków gubernatora na rzecz ożywienia 
gospodarki północnej części stanu i stworzenia dodatkowych możliwości dla regionu 
Central New York i Finger Lakes.  
  
„Musimy na nowo wyobrazić sobie stan Nowy Jork i odbudować lepszą, silniejszą 
gospodarkę niż przed niszczycielską pandemią”, powiedział gubernator Cuomo. 
„Programy takie jak Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść zapewniają lokalnym 
społecznościom środki, dzięki którym mogą one urzeczywistnić swoje śmiałe wizje 
przyszłości. Te strategiczne inwestycje w Fulton i Seneca Falls tchną nowe życie w 
śródmieścia tych miast i stworzą lepsze miejsce zarówno dla obecnych, jak i przyszłych 
pokoleń.”  
  
„Dobrze rozwinięte centrum miasta jest kluczowe dla ogólnej kondycji ekonomicznej 
społeczności, zwłaszcza gdy wkraczamy w post-pandemiczną przyszłość”, powiedziała 
Wicegubernator Kathy Hochul. „Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść wzmacnia 
społeczności poprzez inteligentny rozwój w regionie Central New York, w Finger Lakes i 
w całym stanie. Projekty ogłoszone dziś w Fulton i Seneca Falls odmienią historię tych 
miejsc, czyniąc je wspaniałymi miejscami do pracy, zabawy i zakładania rodzin.”  
  
Fulton – Region Central New York  
  
Miasto Fulton zostało uznane za Zwycięzcę 4. rundy w sierpniu 2019 roku. Nagroda dla 
Fulton pozwoli efektywnie wykorzystać historyczne walory śródmiejskiego nabrzeża 
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oraz czynniki ekonomiczne w miejskim sektorze opieki zdrowotnej, usług i produkcji. 
Będzie stanowiła również wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców w celu 
wzmocnienia naturalnych i kulturalnych atrakcji miasta. Inwestycje te pozwolą poprawić 
udogodnienia dostępne wzdłuż nabrzeża, wesprą małe firmy, reaktywują nieruchomości 
handlowe i przemysłowe, a także poprawią jakość dróg publicznych i oferty instytucji 
opieki zdrowotnej. Zapewni to lepszą jakość życia, przyczyni się do rozwoju nowego 
centrum miasta, handlu detalicznego, restauracji, rozrywki i nowych miejsc pracy.   
  
Projekty finansowane w ramach tej inicjatywy umożliwią:  
  

Rozszerzenie zakresu usług świadczonych przez Oswego Health – 2 000 
000 USD: Zapewnienie dodatkowych usług medycznych w centrum Fulton 
poprzez rozbudowę kampusu Oswego Health.   
  
Rewitalizacja pustego budynku na terenie dawnego zakładu Nestle – 1 500 
000 USD: Odnowienie i nowe wykorzystanie opuszczonego budynku na terenie 
dawnej siedziby Nestle w celu stworzenia wielofunkcyjnego kompleksu 
mieszkalno-usługowego. W ramach proponowanego rozwiązania zakłada się 
stworzenie od 55 do 65 mieszkań, powierzchni biurowych, restauracji i muzeum 
Nestle.   
  
Rozwój nowego zakładu produkcyjnego dla firm typu „start-up” na terenie 
dawnego zakładu Nestle – 860 000 USD: Zbudowanie nowego zakładu na 
terenie dawnej siedziby Nestle w celu przyciągnięcia i stworzenia możliwości 
rozwoju dla nowo tworzonych, zaawansowanych przedsiębiorstw produkcyjnych.   
  
Utworzenie Funduszu Wsparcia Biznesu w celu zapewnienia środków i 
wsparcia finansowego dla rewitalizacji śródmieścia – 750 000 
USD: Utworzenie funduszu grantowego w celu pomocy lokalnym firmom w 
modernizacji budynków, zakupie środków trwałych i pomocy technicznej.   
  
Poprawa infrastruktury budynków i maszyn w jednym z największych 
zakładów produkcyjnych – 420 000 USD: Modernizacja obiektów i 
infrastruktury w kampusie produkcyjnym Huhtamaki w celu utrzymania miejsc 
pracy, poprawy pejzażu miejskiego i bezpieczeństwa pieszych.   
  
Podniesienie dachu nad budynkiem centrum sztuki i rozrywki w 
śródmieściu Fulton – 352 000 USD: Dokonanie ulepszeń w Centrum Sztuki i 
Rozrywki CNY Community Arts Center poprzez wyrównanie dachu nad 
południową stroną budynku, aby dopasować go do istniejącego poziomu dachu 
antresoli, stworzenie nowej przestrzeni użytkowej dla dodatkowych działań oraz 
ukończenie prac związanych z naprawą instalacji kanalizacyjnej na miejscu.   
  
Poprawienie klimatu śródmieścia poprzez wprowadzenie szeregu ulepszeń 
– 185 000 USD: Podjęcie działań w zakresie renowacji i rozbudowy w sześciu 
lokalizacjach handlowych w centrum Fulton: Canalview Mall, Cayuga St Café, 



 

 

Dizzy Block Brewing, Empire Drone Company, Fulton Family Medicine 
Renovations oraz Tavern on the Lock.   
  
Odrestaurowanie i przekształcenie opuszczonego zabytkowego budynku w 
zajazd i kawiarnię – 140 000 USD: Przekształcenie zabytkowego pustego 
budynku przy 181 S. 1st Street w Kings Road Inn, zajazd z 4-6 pokojami i 
kawiarnią.   
  
Stworzenie w centrum Fulton lokalu z szeroką ofertą dań – 137 000 
USD: Renowacja wnętrza i powierzchni zewnętrznych opuszczonego budynku w 
celu stworzenia restauracji z menu z daniami z różnych stron świata. Obiekt 
będzie posiadał zewnętrzne patio oraz okienko do odbioru zamówień w systemie 
„drive-thru”.   
  
Przebudowa budynku komercyjnego w strefie 481 Gateway Corridor – 
112 000 USD: Renowacja pasażu handlowego widocznego z wjazdu dla nowych 
i istniejących najemców. Nowi najemcy to barber shop i sklep z artykułami 
kosmetycznymi.   
  
Zwiększenie walorów estetycznych i funkcjonalności nabrzeża w Fulton dla 
mieszkańców i gości – 1 713 000 USD: Modernizacja i wzmocnienie funkcji 
obszaru nabrzeża i przystani Canal Landing Marina, aby stworzyć doskonałe 
miejsce docelowe i atrakcję dla żeglarzy, gości i mieszkańców, z jednoczesnym 
stworzeniem silnych powiązań z centrum miasta.   
  
Budowa ścieżek spacerowych w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść 
(DRI) – 820 000 USD: Ukończenie budowy szlaku Pathfinder Canal Towpath 
Trail po wschodniej stronie rzeki Oswego, zainstalowanie dekoracyjnego 
oświetlenia na mostach Broadway i Oneida Street oraz zamontowanie nowego 
ogrodzenia na moście Oneida.   
  
Aktualizacja zasobów i aktywizacja działalności biblioteki w celu poprawy 
dostępności i stworzenia kulturalnej atrakcji dla mieszkańców i gości – 
311 000 USD: Zrealizowanie prac modernizacyjnych w zabytkowej Bibliotece 
Publicznej Fulton w celu stworzenia nowych przestrzeni publicznych na zewnątrz 
i poprawy bezpieczeństwa. Prace obejmą remont dwóch ewakuacyjnych klatek 
schodowych, remont dwóch kominów i budowę dwóch zewnętrznych miejsc 
spotkań połączonych z siecią ścieżek.   
  
Podniesienie jakości usług internetowych w mieście Fulton – 200 000 
USD: Zapewnienie niezawodnego, szybkiego Internetu dla lokalnych firm i 
mieszkańców poprzez instalację światłowodów i infrastruktury Wi-Fi.   
  
Realizacja lokalnego programu oznakowania centrum miasta i obiektów o 
znaczeniu historycznym – 100 000 USD: Promowanie atrakcji w centrum 



 

 

Fulton, m.in. dzielnicy historycznej, szlaków Pathfinder, Towpath i Canalview 
oraz centrum kultury CNY Arts Center.   
  
Aktualizacja miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego w celu 
umożliwienia rozwoju mieszanej zabudowy wzdłuż ulicy South 1st Street – 
100 000 USD: Aktualizacja miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego 
i wytycznych projektowych dla Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść (DRI), a w 
szczególności wzdłuż South 1st Street, aby wspierać i stymulować nowy rozwój, 
który jest zgodny z wizją centrum miasta.   

  
Seneca Falls – region Finger Lakes  
  
Miasto Seneca Falls zostało uznana za Zwycięzcę 4. rundy w listopadzie 2019 roku. 
Śródmieście Seneca Falls to niewielka obszarowo społeczność skupiona wokół Fall 
Street i dzielnicy Sackett District, w których znajdują się firmy i muzeach, a także gdzie 
zlokalizowano funkcje służące mieszkańcom i odwiedzającym. Dzięki wysoce 
zmotywowanej i wykształconej sile roboczej, aktywnej społeczności biznesowej i 
łatwemu dostępowi do jezior Finger Lakes, osada znajduje się na progu historycznej 
rewitalizacji. Planowane projekty wzmocnią walory historyczne i kulturowe, poprawią 
udogodnienia dostępne w strefie nabrzeżnej, a także wesprą małe przedsiębiorstwa, 
miejsca o znaczeniu turystycznym i związaną z nimi infrastrukturę. Inwestycje zachęcą 
do dodatkowych działań, zwiększą oddziaływanie okolicznych projektów i pomogą 
wesprzeć inicjatywy rozwoju gospodarczego w centrum.  
  
Projekty finansowane w ramach tej inicjatywy umożliwią:  
  

Zwiększenie turystycznego znaczenia National Women's Hall of Fame – 
1 000 000 USD: Renowacja kultowego komina, prezentacja nowych stałych 
eksponatów oraz budowa zgodnej z przepisami windy i zewnętrznej klatki 
schodowej umożliwiającej dostęp i rozbudowę na drugim, trzecim i czwartym 
piętrze w celu uzyskania dodatkowej przestrzeni muzealnej i zwiększenia ruchu 
turystycznego w tym historycznym miejscu.   
  
Przebudowa Muzeum It's A Wonderful Life – 912 000 USD: Rozbudowa 
muzeum obejmująca stabilizację konstrukcji budynku, renowację fasady w celu 
odzwierciedlenia jej historycznego wyglądu, zwiększenie dostępności i poprawę 
oznakowania. Rozbudowa jest pierwszym etapem oczekiwanej wieloetapowej 
przebudowy.   
  
Aktywizacja stacji State Street Station – 605 000 USD: Renowacja i 
przebudowa dawnego zabytkowego dworca kolejowego na włoską restaurację i 
salę bankietową.   
  
Ustanowienie Funduszu Renowacji Budynków (Building Improvement 
Fund) – 600 000 USD: Fundusz odbudowy budynków zostanie utworzony w celu 
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zapewnienia dotacji dla właścicieli budynków znajdujących się w centrum miasta 
w celu wsparcia remontów wnętrz i elewacji zewnętrznych.   
  
Ożywienie Hotelu Gould – 405 000 USD: Renowacja pierwszego piętra hotelu 
obejmująca modernizację lobby, przekształcenie restauracji w kawiarnię i salę 
gastronomiczną oraz przeniesienie baru.   
  
Renowacja zabytkowego budynku Huntington Building – 400 000 
USD: Przekształcenie historycznego budynku Huntington Building w kompleks 
mieszkaniowy z 50 mieszkaniami w przystępnej cenie. Połowa mieszkań będzie 
zarezerwowana jako stałe mieszkania komunalne ze wsparciem dla weteranów.   
  
Otwarcie pracowni sztuki kulinarnej i budowa mieszkań – 400 000 
USD: Renowacja dwóch śródmiejskich budynków w celu stworzenia na parterze 
praktycznej pracowni studia sztuki kulinarnej i przekształcenia pustych górnych 
pięter w przystępne cenowo mieszkania.   
  
Utworzenie mieszkań w Instytucie Zdrowia Finger Lakes – 400 000 
USD: Przekształcenie pustych sal lekcyjnych na drugim piętrze byłej szkoły św. 
Patryka w 10 przystępnych cenowo mieszkań.   
  
Renowacja Daniels Block – 253 200 USD: Przekształcenie pustej przestrzeni 
na trzecim piętrze w Daniels Block w pięć nowych mieszkań loftowych z nową 
windą zatrzymującą się na trzech kondygnacjach.   
  
Modernizacja w rejonie na północ od kanału – 3 690 000 USD: Modernizacja 
People’s Park, w tym budowa nowych ścieżek i tarasów z widokiem na kanał, 
schowanie do ziemi mediów i zapewnienie lepszego dostępu do kanału z 
centrum miasta.   
  
Modernizacja Centrum Dziedzictwa i Informacji w Seneca Falls – 533 082 
USD: Modernizacja Centrum Dziedzictwa i Informacji, w tym remont fasady, 
aktualizacja stałych eksponatów wewnętrznych, instalacja nowej windy i 
renowacja pomieszczeń dla pasażerów łodzi.   
  
Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjnej – 324 000 USD: Instalacja 
przeszkód „street league” w skateparku Seneca Falls oraz punkt wodowania 
kajaków spełniający wymagania Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych (ADA) w 
miejskim centrum rekreacji.   
  
Renowacja szlaku rzeźbiarskiego Ludovico Sculpture Trail – 177 718 
USD: Budowa nowej bramy wjazdowej, modernizacja nawierzchni szlaku tak, 
aby był on dostępny dla wszystkich osób, oraz dodanie tablic z opisami rzeźb.   

  
Obie miejscowości opracowały strategiczny plan inwestycyjny w celu rewitalizacji 
swoich śródmieść, przeznaczając na prace planistyczne 300 tys. dolarów z nagrody w 



 

 

wysokości 10 mln dolarów. Pracami kierowały lokalne komitety ds. planowania, 
składające się z przedstawicieli obu miejscowości, liderów społeczności lokalnych i 
innych interesariuszy, oraz wspierane przez zespół ekspertów z sektora prywatnego i 
planistów państwowych. W trakcie opracowywania strategicznych planów 
inwestycyjnych przeanalizowano lokalne atuty i możliwości oraz zidentyfikowano 
projekty rozwoju gospodarczego, transportu, mieszkaniowego i społecznego, które są 
zgodne z wizją rewitalizacji śródmieścia i które są gotowe do wdrożenia.  
  
Projekty te są najnowszym przykładem zaangażowania gubernatora Cuomo na rzecz 
Fulton i Seneca Falls oraz regionu Central New York i Finger Lakes.    
  
Sekretarz stanu Nowy Jork Rossana Rosado powiedziała: „Inwestycje w ramach 
Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść mają moc ożywiania lokalnych społeczności i 
sprawiają, że są one gotowe do budowania lepszych warunków życia dla świata po 
pandemii COVID-19. Te strategiczne projekty, wybrane w drodze wspólnego procesu 
planowania, dadzą impuls dla prywatnych inwestycji, które pomogą Fulton i Seneca 
Falls stworzyć tętniące życiem śródmieścia z prężnie działającymi firmami, nowymi 
mieszkaniami i udogodnieniami dla lokalnej społeczności. Nagrodzone projekty będą 
bodźcem dla tych miast w momencie ich ponownego otwarcia i z niecierpliwością 
czekam, aż te wspaniałe projekty zostaną zrealizowane z myślą o przyszłości ich 
mieszkańców”.  
  
RuthAnne Visnauskas, Komisarz ds. odnowy domów i społeczności w stanie 
Nowy Jork, powiedziała: „Podjęta przez gubernatora Cuomo Inicjatywa Rewitalizacji 
Śródmieść umożliwia lokalnym społecznościom osiągnięcie ich pełnego potencjału. 
Dzięki ukierunkowanym inwestycjom przekształcamy śródmieścia w całym stanie w 
tętniące życiem i atrakcyjne centra miast. 29 nagrodzonych projektów dla Fulton i 
Seneca Falls stworzy nowe możliwości mieszkaniowe i biznesowe, poprawi 
infrastrukturę i będzie sprzyjać inteligentnemu wzrostowi gospodarczemu, który 
przyniesie korzyści mieszkańcom na długie lata”.  
  
Pełniący obowiązki Dyrektora ds. rozwoju i Prezes Empire State Development, 
Eric Gertler powiedział: „Te ukierunkowane, realizowane przez lokalną społeczność 
inwestycje w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść w Fulton i Seneca Falls 
pomogą przyspieszyć rozwój gospodarczy niezbędny do wspierania lokalnych firm i 
stymulowania wzrostu. Projekty transformacyjne w ramach Inicjatywy Rewitalizacji 
Śródmieść (DRI) nieustannie poprawiają jakość życia mieszkańców całego stanu i 
stanowią wsparcie dla naszych wysiłków w zakresie przemodelowania i odbudowy 
stanu Nowy Jork dla przyszłych pokoleń”.   
  
Prezes Izby Handlowej Greater Rochester (Greater Rochester Chamber of 
Commerce), Bob Duffy oraz Rektor SUNY Geneseo, Denise Battles, którzy są 
współprzewodniczącymi Regionalnej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Finger 
Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development Council) powiedzieli: 
„Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść wspiera rozwój gospodarczy w Seneca Falls 
poprzez inwestowanie w unikalne lokalne zasoby, co pozwoli stworzyć nowe miejsca 



 

 

pracy i przyciągnąć prywatne inwestycje do pięknego śródmieścia. Te strategiczne i 
różnorodne projekty pomogą w dalszym rozwoju dzielnicy biznesowej, bazując na 
naszych wysiłkach zmierzających do stałego rozwoju regionu Finger Lakes”.  
  
Prezes i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Producentów Stanu Central New 
York (MACNY), Randy Wolken oraz Rektor State University of New York w 
Oswego, Deborah Stanley, którzy są współprzewodniczącymi Regionalnej Rady 
ds. Rozwoju Gospodarczego Regionu Central New York  (Central New York 
Regional Economic Development Council) powiedzieli: „Inicjatywa Rewitalizacji 
Śródmieść wzmocni przyszłość Fulton poprzez inwestowanie w lokalne zasoby, 
tworzenie nowych miejsc pracy i przyciąganie prywatnych inwestycji, które przekształcą 
centrum miejscowości. Te strategiczne i różnorodne projekty bez wątpienia opierały się 
na naszych wysiłkach zmierzających do aktywizacji regionu, zapewniając dalszy rozwój 
regionu Central New York”.  
  
Senator Patty Ritchie powiedziała: „Śródmieścia są często sercem społeczności, a 
kiedy się w nie inwestuje, to transformacja ta ma dalekosiężny wpływ. Ogłoszone dziś 
projekty wykorzystują niektóre z największych atutów miasta Fulton, w tym jego bogatą 
historię i nabrzeże. Cieszę się, że będę mogła zobaczyć ich wpływ na rozwój 
gospodarki miasta i uczynienie go bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i 
odwiedzania”.  
  
Członek Zgromadzenia, William Barclay, powiedział: „Inicjatywa Rewitalizacji 
Śródmieść pomaga przekształcać społeczności i zapewnia wiele możliwości dla 
mieszkańców regionu Upstate New York. Projekty w Fulton i Seneca Falls zapewnią 
wspaniałe możliwości poprawy atrakcyjności nabrzeża i okolicznych nieruchomości. Nie 
mogę się doczekać zakończenia tych projektów i zobaczenia na własne oczy, jaki 
wpływ będą one miały na mieszkańców, małe firmy i lokalną gospodarkę”.   
  
Członek Zgromadzenia, Jeff Gallahan, powiedział: „Nasze główne ulice i śródmieścia 
są skarbem dla stanu Nowy Jork, a ich sukces jest niezbędny dla rewitalizacji 
gospodarczej. W ramach inwestycji w Seneca Falls zostanie sfinansowanych 13 
projektów, które sprawią, że obszar ten stanie się lepszym miejscem do życia, pracy i 
odwiedzania. Jestem dumny, że mogę reprezentować Seneca Falls z jego historyczną 
przeszłością i czekam na świetlaną przyszłość, która czeka Seneca Falls dzięki 
Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść”.  
  
Burmistrz miasta Fulton, Deana Michaels, powiedziała: „Inwestycje w mieście Fulton 
pomogą przekształcić śródmieście i wspierać małe firmy. Jestem wdzięczna za 
nieustające wsparcie gubernatora dla Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść, która pomoże 
Fulton powrócić jeszcze silniejszym do stanu sprzed COVID-19. Cieszę się, że będę 
mogła zobaczyć, jak ogłoszone dziś projekty pomogą ożywić lokalną społeczność, 
wesprzeć nasze małe firmy i pobudzić wzrost gospodarczy”.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Seneca Falls, Michael Ferrara, powiedział: „Projekty 
wybrane w Seneca Fall do Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść będą stanowiły impuls dla 



 

 

całej społeczności i regionu. Poprzez dokonanie inwestycji w nasze znaczące zasoby 
kulturalne, wspieranie małych przedsiębiorstw i tworzenie nowych mieszkań, Seneca 
Falls będzie dobrze przygotowane na przyszłość. Z niecierpliwością czekam na 
realizację tych projektów”.  
  
O Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść  
  
W 2016 r. Gubernator Andrew Cuomo uruchomił nową ważną inicjatywę –Inicjatywę 
Rewitalizacji Śródmieść. Dzięki tej inicjatywie Gubernator zdecydował się na 
dynamiczne przyspieszenie i rozszerzenie rewitalizacji śródmieść i dzielnic, które mają 
służyć jako centra aktywności i katalizatory inwestycji we wszystkich dziesięciu 
regionach w obrębie stanu. Inicjatywa ta stanowi bezprecedensową i innowacyjną 
strategię „od planu do realizacji”, która łączy planowanie strategiczne z 
natychmiastowym wdrożeniem.   
  
W ciągu czterech lat w stanie przeznaczono 400 milionów USD na inwestycje w 
śródmieścia, które dojrzały do rewitalizacji i mają potencjał, by stać się magnesem dla 
rozwoju, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej różnorodności ekonomicznej i 
mieszkaniowej oraz tworzenia nowych możliwości. Uczestniczące w programie 
miejscowości są nominowane przez dziesięć stanowych Regionalnych Rad Rozwoju 
Gospodarczego w oparciu o potencjał transformacji śródmieścia, a każda społeczność 
otrzymuje 10 milionów USD na opracowanie strategicznego planu inwestycyjnego i 
wdrożenie kluczowych projektów katalizujących realizację stworzonych przez daną 
społeczność wizji rewitalizacji. Na czele inicjatywy stoi Sekretarz Stanu Nowy Jork, 
Rossana Rosado. Społeczności otrzymują wsparcie od ekspertów z sektora prywatnego 
oraz zespołu pracowników agencji stanowych kierowanych przez Departament Stanu 
(Department of State) w ścisłym partnerstwie z Empire State Development oraz 
stanową agencją Homes and Community Renewal.  
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