
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 14.05.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 

 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA DZIESIĘĆ PROJEKTÓW 
TRANSFORMACYJNYCH DLA NIAGARA FALLS W RAMACH DOFINANSOWANIA 

DRI O WARTOŚCI 10 MILIONÓW USD  
  

Dziesięć projektów pozwoli na modernizację powierzchni handlowych dzięki 
zabudowie mieszanej i inwestycjom w krajobraz ulic  

  
Inwestycja DRI o wartości 10 milionów USD w Niagara Falls jest częścią 

strategicznego celu wzbogacenia społeczności dzięki kluczowym projektom 
stymulującym rozwój  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił 10 projektów 
transformacyjnych dla Niagara Falls w ramach przyznanego dofinansowania Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) o wartości 10 
milionów USD. Strategiczne inwestycje wzmocnią małą przedsiębiorczość, będą 
wspierać prywatne inwestycje w rzadziej wykorzystywane budynki oraz pozwolą 
stworzyć nowe mieszkania, powierzchnie handlowe i hotele w historycznym Bridge 
District. Inwestycje są częścią stałych wysiłków gubernatora, aby zrewitalizować 
gospodarkę północnej części stanu i stworzyć więcej możliwości dla regionu 
zachodniego.  
  
„Inwestycje realizowane w Niagara Falls w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść 
odgrywają kluczową rolę w naszym priorytecie, jakim jest odbudowanie stanu Nowy 
Jork do formy lepszej niż kiedykolwiek”, powiedział gubernator Cuomo. „Dzięki DRI 
lokalne społeczności mogą realizować swoje wizje dotyczące obszarów śródmiejskich, 
które zapewnią liczne możliwości biznesowe, mieszkaniowe i rekreacyjne dla 
wszystkich. Te projekty będą bazować na zasobach, które już istnieją w znanym na 
całym świecie mieście Niagara Falls, aby pomóc w rewitalizacji zachodniego regionu 
stanu Nowy Jork”.  
  
Wicegubernator Kathy Hochul powiedziała: „Jako mieszkanka zachodniego regionu 
stanu Nowy Jork i częsty gość Niagara Falls wiem, że miasto jest krytycznym atutem 
ekonomicznym i ma wiele do zaoferowania. Dzięki Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść 
liczymy, że Niagara Falls, będące celem podróży turystów z całego świata, stworzy 
więcej możliwości ekonomicznych i przekształci społeczność we wspaniałe miejsce 
pracy, odpoczynku i założenia rodziny”.  
  



 

 

Niagara Falls zostało nazwane zwycięzcą 4 rundy DRI w sierpniu 2019 r. Bridge 
District, wcześniej znane jako North Main Street lub The North End, historycznie 
służyło jako śródmiejskie centrum handlowe dla Niagara Falls. Dzisiaj ten obszar 
odradza się wraz z rewitalizacją obejmującą niedawno zakończoną intermodalną stację 
kolejową, nowe połączenia z nabrzeżem i atrakcje kulturalne. Inicjatywa DRI 
wykorzysta i dopełni te inwestycje, jak również projekt Robert Moses Parkway 
Removal, poprzez tworzenie przestrzeni zielonych, inwestycje w krajobraz ulic dzięki 
oświetleniu i środkom ograniczającym ruch, co jednocześnie wesprze planowane 
inwestycje prywatne w rejonie śródmieścia. Dodatkowe projekty wzmocnią małą 
przedsiębiorczość, będą wspierać prywatne inwestycje w rzadziej wykorzystywane 
budynki, oraz pozwolą stworzyć nowe mieszkania, powierzchnie handlowe i hotele.  
  
Konkretne projekty finansowane w ramach inicjatywy DRI Niagara Falls obejmują:  
  
Założenie Centrum Innowacji Akademickiej – 1 100 000 USD: Rozbudowa 
powierzchni akademickiej i rekreacyjnej na terenie Niagara University. Placówka 
będzie oferować szkolenia profesjonalnej kadry pracowniczej, usługi promowania 
pracy, programy nauczania języka angielskiego jako języka obcego, planowanie 
urbanistyczne, rozwój małego biznesu, opiekę nad małymi dziećmi i laboratorium 
eSports.  
  
Przekształcenie 1810 +1812 Main Street w hotel butikowy – 700 000 USD: 
Renowacja i przekształcenie dwóch pustych budynków na Main Street w obiekt o 
różnorakim przeznaczeniu, z powierzchnią handlową i pokojami hotelowymi.  
  
Wdrożenie Funduszu Dotacji Małych Projektów – 620 000 USD: Stworzenie i 
wdrożenie programu dotacji inwestycji pod kątem niewielkich poprawek w budynkach 
w obszarze DRI.  
  
Renowacja i adaptacja 2025 Main Street na obiekt o różnorakim przeznaczeniu – 
500 000 USD: Renowacja istniejącego budynku o pow. 9900 stóp kwadratowych w 
celu poprawy funkcjonalności sklepu spożywczego, dodanie okna wystawowego przy 
Niagara Street na 1. piętrze i stworzenie mieszkań na dwóch wyższych piętrach.  
  
Przebudowa 2002 Main Street w powierzchnię biurowo-handlową – 400 000 USD: 
Przebudowa Main Street 2002 w budynek o różnorakim przeznaczeniu, w którym na 1. 
piętrze będzie powierzchnia handlowo-rekreacyjna, jak również nowoczesna 
powierzchnia biurowa. Powierzchnia rekreacyjna na 1. piętrze jest przeznaczona na 
spotkania społeczności.  
  
Stworzenie miejsca do spożywania posiłków na świeżym powietrzu i muzeum w 
DiCamillo Bakery – 250 000 USD: Stworzenie niewielkiej powierzchni muzealnej, 
miejsca do spożywania posiłków na świeżym powietrzu, zagospodarowanie chodnika i 
krajobrazu w DiCamillo Bakery. Uwzględnia się zakup nowoczesnego sprzętu do 
rozwinięcia możliwej produkcji.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-niagara-falls-10-million-western-new-york-winner-fourth-round-downtown


 

 

Poprawa krajobrazu Main Street – 3 720 000 USD: Poprawienie krajobrazu wzdłuż 
Main Street, w tym inwestycje dot. chodnika, wymiany drzew ulicznych i małej 
architektury, jak również zmiana i wymiana oświetlenia ulicznego na LED-owe.  
Pełne wdrożenie Freedom Plaza i widoku na rzekę – 1 500 000 USD: Miejscowe 
zmiany nieopodal mostu wiszącego w celu stworzenia placu/przestrzeni eventowej z 
widokiem na rzekę Niagara oraz połączenie z systemem szlaków i Whirlpool Street. 
Plan zakłada również parking na 18 miejsc postojowych dla gości oraz grafiki i tablice 
informacyjne.  
  
Wdrożenie Inicjatywy Przyjaznych Przestrzeni Publicznych i Sztuki – 615 000 
USD: Instalacja murali publicznych na siedmiu budynkach w obszarze DRI, aby 
stworzyć przyjazne przestrzenie publiczne.  
  
Stworzenie Public Plaza na Main Street w Cleveland Avenue – 295 000 USD: 
Stworzenie placu i przestrzeni eventowej, będącej miejscem prezentowania sztuki 
publicznej, mebli ruchomych, nietypowego chodnika i krajobrazu przed budynkiem 
bezpieczeństwa publicznego.  
  
Miasto Niagara Falls opracowało Plan Inwestycji Strategicznych, aby zrewitalizować 
swoje śródmieście, z czego 300 000 USD planowanych funduszy pochodzi z dotacji 10 
mln USD DRI. Lokalny Komitet Planowania, składający się z przedstawicieli miasta, 
liderów społeczności i innych interesariuszy, podjął wysiłek, przy wsparciu zespołu 
ekspertów z sektora prywatnego i planistów stanowych. W ramach Planu Inwestycji 
Strategicznych dla Niagara Falls przyjrzano się lokalnym zasobom i możliwościom oraz 
zidentyfikowano projekty dotyczące rozwoju ekonomicznego, transportu, 
mieszkalnictwa i społeczności, które pasują do społeczności wizji rewitalizacji 
śródmieścia i czekają na realizację.  
  
Projekty w ramach inicjatywy DRI to najnowszy przykład zaangażowania gubernatora 
Cuomo w zachodni region stanu Nowy Jork.   
  
Sekretarz stanu Nowy Jork Rossana Rosado powiedziała: „Niagara Falls to jedna z 
największych atrakcji na świecie, a te projekty sprawią, że doświadczenie 
mieszkańców i gości będą jeszcze bardziej udane. Projekty w ramach Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść wynoszą rozwój tej wyjątkowej społeczności na nowy poziom 
ożywienia gospodarczego dla całego zachodniego regionu stanu Nowy Jork”.  
  
Komisarz ds. Odnowienia Domów i Społeczności Stanu Nowy Jork RuthAnne 
Visnauskas powiedziała: „Fundusze DRI otwierają dla społeczności możliwości 
odrodzenia się. Piękno programu gubernatora polega na tym, że jest kierowane do 
lokalnych interesariuszy, umożliwia określenie wysiłków na rzecz rozwoju i rewitalizacji 
w sposób holistyczny przez osoby, które najlepiej znają społeczność i jej potrzeby. 
Dziesięć zwycięskich projektów w Niagara Falls będzie korzystnych dla mieszkańców, 
gości i przedsiębiorców oraz wniosą one nowe możliwości rozwoju ekonomicznego 
tam, gdzie jest on pilnie potrzebny”.  
  



 

 

Burmistrz miasta Niagara Falls Robert Restaino powiedział: „Jestem wdzięczny za 
niesłabnące zaangażowanie gubernatora w Inicjatywę Rewitalizacji Śródmieść i wybór 
tych dynamicznych projektów dla miasta Niagara Falls. Projekty te zostały wybrane 
przy dużym zaangażowaniu społeczności i wniosą nowe życie dzięki inwestycjom w 
nasze kulturalne i historyczne zasoby, co pozwoli naszym mieszkańcom i gościom 
cieszyć się nimi w nadchodzących latach”.  
  
O Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść  
  
W 2016 r. gubernator Andrew Cuomo wdrożył nową poważną inicjatywę – Inicjatywę 
Rewitalizacji Śródmieść. W ramach DRI gubernator znacznie przyspieszył i poszerzył 
rewitalizajcję śródmieść i sąsiedztw, aby służyły za centra aktywności i katalizatory 
inwestycji we wszystkich dziesięciu regionach stanu. DRI to niespotykana i 
innowacyjna strategia działań, która łączy strategiczne planowanie z natychmiastową 
realizacją.  
  
W ciągu czterech pierwszych lat DRI stan Nowy Jork przeznaczył 400 mln USD na 
inwestycje w śródmieścia, które są gotowe na rewitalizację i potencjalnie mogą stać się 
magnesem przebudowy, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej różnorodności 
ekonomicznej i mieszkaniowej, oraz wszelkich możliwości. Społeczności biorące udział 
w inicjatywie są wybierane przez dziesięć stanowych Komisji Regionalnych ds. 
Rozwoju Ekonomicznego na podstawie potencjału danego śródmieścia do 
transformacji. Każda społeczność otrzymuje 10 mln USD na opracowanie 
strategicznego planu rozwoju śródmieścia i wdrożenie kluczowych stymulujących 
projektów, które popchną naprzód wizję rewitalizacji społeczności. DRI przewodniczy 
sekretarz stanu Nowy Jork Rossana Rosado. Społeczności otrzymują wsparcie 
ekspertów sektora prywatnego i zespołu pracowników agencji stanowych pod 
kierunkiem Departamentu Stanu (Department of State) w bliskiej współpracy z 
Wydziałem Rozwoju Stanu Nowy Jork i Wydziałem Rozwoju Domów i Społeczności 
Stanu Nowy Jork (NYS Homes and Community Renewal).  
  
Więcej informacji o Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść znajduje się tutaj.  
  
  
                                 ###  
  

 
Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Komora wykonawcza | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
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