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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA 3,5 MLD USD POMOCY DLA NAJEMCÓW I 
MAŁYCH FIRM  

  
Program pomocy w wynajmie o wartości 2,7 miliarda USD ma na celu 

zapewnienie finansowania uprawnionym gospodarstwom domowym znajdującym 
się w trudnych warunkach finansowych. Wnioski online można składać od 1 

czerwca  
  

Program grantów o wartości 800 milionów dolarów na odbudowę małych firm ma 
na celu zapewnienia funduszy małym firmom, aby pomóc im wyjść z 

ekonomicznych skutków pandemii. Wnioski online można składać od 10 czerwca.  
  

Druga faza kampanii Reimagine, Rebuild, Renew rozpocznie się we wtorek, 25 
maja, aby uświadomić małym firmom i mieszkańcom wiele dostępnych 

programów pomocy i odbudowy  
  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś wsparcie w wysokości 3,5 miliarda USD dla 
najemców i małych firm znajdujących się w trudnych warunkach finansowych w wyniku 
pandemii COVID-19.  
  
Program pomocy w wynajmie zapewnia do 2,7 miliarda USD wsparcia w wynajmie w 
nagłych wypadkach dla nowojorczyków zmagających się z pandemią COVID-19. 
Kwalifikujący się nowojorczycy, którzy zalegają z czynszem i doświadczyli trudności 
finansowych z powodu COVID-19, mogą składać wnioski do programu już od 1 
czerwca. Zarządzany przez stanowe Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób 
Niepełnosprawnych (Office of Temporary and Disability Assistance), Program pomocy 
w wynajmowaniu awaryjnym stanu Nowy Jork zapewni pomoc w zakresie do 12 
miesięcy zaległego czynszu, 3 miesiące spodziewanej pomocy w wynajmie i 12 
miesięcy spłat zaległości w mediach dla kwalifikujących się nowojorczyków, niezależnie 
od statusu imigracyjnego. Program ma objąć od 170 000 do 200 000 gospodarstw 
domowych.  
  
Program grantów na odbudowę małych firm zapewnia małym firmom do 800 milionów 
USD finansowania, aby pomóc im wyjść z ekonomicznego wpływu pandemii. 
Zgłoszenia do programu będą przyjmowane od 10 czerwca dla małych i mikro 
przedsiębiorstw oraz małych niezależnych organizacji artystycznych i kulturalnych 
nastawionych na zysk, aby pomóc im wyjść z ekonomicznych skutków pandemii. 



 

 

Elastyczne granty w wysokości do 50 000 dolarów zostaną udostępnione kwalifikującym 
się małym firmom i mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów operacyjnych, w 
tym wynagrodzeń, opłat czynszu lub kredytu hipotecznego, podatków, mediów, środków 
ochrony osobistej lub innych wydatków biznesowych poniesionych podczas 
pandemii. Do tego programu potencjalnie kwalifikuje się ponad 330 000 małych i mikro 
przedsiębiorstw, w tym 57% przedsiębiorstw należących do mniejszości i kobiet 
(MWBE) certyfikowanych przez stan.  
  
Gubernator Cuomo ogłosił również, że od wtorku 25 maja, rozpocznie się druga faza 
kampanii Reimagine, Rebuild, Renew, aby uświadomić małym firmom i mieszkańcom, 
którzy zostali niekorzystnie dotknięci finansowo przez pandemię, obecność wielu 
programów pomocy i odbudowy, które są dostępne w stanie Nowy Jork. Reklamy 
prasowe będą umieszczone w lokalnych gazetach społecznościowych w całym stanie, a 
reklamy w mediach społecznościowych będą prezentowane na Facebooku i w linkach, 
z dodatkowymi cyfrowymi reklamami wideo w Internecie.  
  
„Nowojorczycy i małe firmy w każdym zakątku stanu byli zdewastowani przez 
pandemię, a ponieważ nadal wracamy do zdrowia i jesteśmy w trakcie odbudowy, 
musimy upewnić się, że mają oni niezbędne zasoby, aby stanąć na nogi i odnieść 
sukces w nowej, przeprojektowanej gospodarce”, powiedział gubernator Cuomo. „Te 
kluczowe zasoby finansowe pomogą zapewnić, że nowojorczycy, którzy nie z własnej 
winy doświadczają trudności finansowych, nie zostaną wyrzuceni na bruk, a 
jednocześnie zapewni stabilność małym firmom, dzięki czemu będą one mogły odegrać 
rolę w odrodzeniu gospodarczym Nowego Jorku”.  
  
Program pomocy w wynajmie  
Program pomocy w wynajmie wesprze gospodarstwa domowe zalegające z czynszem, 
które doświadczyły trudności finansowych, są zagrożone wizją bezdomności lub 
brakiem stabilności mieszkaniowej, i których zarobki kształtują się na poziomie lub 
poniżej 80% mediany dochodu w danym okręgu.  
  
W ciągu pierwszych 30 dni program będzie traktował priorytetowo bezrobotnych, osoby 
o dochodach równych lub niższych niż 50 procent średniego dochodu okręgu i inne 
wrażliwe populacje. Po pierwszych 30 dniach wnioski wszystkich kwalifikujących się 
gospodarstw domowych będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, o ile nadal 
będą dostępne środki. Aby uzyskać więcej informacji, wnioskodawcy i wynajmujący 
powinni odwiedzić stronę otda.ny.gov/erap.  
  
Po zatwierdzeniu kwalifikujące się gospodarstwa domowe otrzymają środki na zaległy 
czynsz za okres do 12 miesięcy. Kwalifikujący się wnioskodawcy mogą również 
otrzymać środki na dodatkową pomoc w opłaceniu czynszu za okres do 3 miesięcy, jeśli 
gospodarstwo domowe wydaje co najmniej 30 procent swoich miesięcznych dochodów 
brutto na opłacenie czynszu. Program zapewni również środki do 12 miesięcy 
zaległości w płatnościach za media dla kwalifikujących się wnioskodawców.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign#:~:text=Governor%20Andrew%20M.%20Cuomo%20today,is%20back%20better%20than%20before.
file:///C:/Users/Executive%20Chamber/Desktop/otda.ny.gov/erap


 

 

Oprócz ulg podatkowych, pomoc w nagłych wypadkach przy wynajmie (ERAP) zapewni 
najemcom znaczną ochronę. Aby otrzymać pomoc, wynajmujący musi zgodzić się na 
zniesienie wszelkich opóźnionych opłat z tytułu zaległego czynszu; i nie podwyższać 
miesięcznego czynszu najemcy ani nie eksmitować go na okres jednego roku, z 
wyjątkiem pewnych ograniczonych okoliczności.  
  
Program jest finansowany z 2,6 miliardów USD ze środków federalnych i 100 milionów 
USD z funduszy stanowych i ma na celu pomóc stanowi i samorządom lokalnym, które 
otrzymały fundusze bezpośrednio od rządu federalnego, we współpracy i 
koordynowaniu ich wysiłków, wykorzystując w ten sposób zasoby, zwiększając 
wydajność i zapobiegając oszustwom.  
  
Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób Niepełnosprawnych (OTDA) organizuje 
bezprecedensowy wysiłek w celu nawiązania partnerstwa z lokalnymi władzami w 
całym stanie, aby zapewnić potencjalnym odbiorcom wsparcie i bezpośrednią pomoc w 
zakresie składania wniosków w wielu językach. Wysiłki te zmobilizują znaczne zasoby 
w celu zapewnienia najemcom z całego stanu wiedzy o ERAP i możliwości składania 
wniosków.  
  
Ponadto agencja podejmie działania mające na celu zapobieganie oszustwom, aby 
zidentyfikować niezgłoszone dochody i zapobiec podwójnemu płaceniu czynszu.  
  
Siedem społeczności, które otrzymały fundusze na pomoc w wynajmie w nagłych 
wypadkach bezpośrednio od rządu federalnego, zdecydowało się administrować 
własnymi programami. Mieszkańcy miasta Rochester i hrabstwa Monroe, miasta 
Yonkers, hrabstwa Onondaga oraz miast Hempstead, Islip i Oyster Bay muszą ubiegać 
się w ramach swoich lokalnych programów o pomoc w wynajmie w nagłych wypadkach 
i nie kwalifikują się do pomocy administrowanej przez stanowy program pomocy w 
wynajmie w nagłych wypadkach. Program o wartości 2,7 miliarda dolarów obejmuje 168 
milionów USD przekazanych bezpośrednio tym miejscowościom.  
  
Program grantów na odbudowę dla małych firm  
Program grantów na poprawę sytuacji małych przedsiębiorstw zapewni finansowanie 
małym i mikro przedsiębiorstwom oraz małym niezależnym organizacjom artystycznym i 
kulturalnym nastawionym na zysk, aby pomóc im wyjść z gospodarczego wpływu 
pandemii, przy czym pierwszeństwo mają właściciele firm znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej, w tym mniejszości, przedsiębiorstwa 
należące do kobiet, przedsiębiorstwa należące do weteranów niepełnosprawnych i 
przedsiębiorstwa należące do weteranów, a także przedsiębiorstwa zlokalizowane w 
społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  
  
Granty będą przyznawane w wysokości co najmniej 5000 dolarów, a maksymalnie w 
wysokości 50 000 dolarów i będą obliczane na podstawie rocznych wpływów brutto 
firmy ze stanu Nowy Jork za rok 2019. Koszty podlegające zwrotowi związane z 
COVID-19 muszą zostać poniesione między 1 marca 2020 r. a 1 kwietnia 2021 r. i 
mogą obejmować:  



 

 

• Koszty wynagrodzeń  
• Płatności czynszu komercyjnego lub kredytu hipotecznego za nieruchomość 

znajdującą się w stanie Nowy Jork  
• Zapłaty lokalnych podatków od nieruchomości lub na szkoły  
• Koszty ubezpieczenia  
• Koszty utrzymania  
• Koszty środków ochrony indywidualnej (PPE) niezbędnych do ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników oraz konsumentów  
• Koszty ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)  
• Koszty innych maszyn lub wyposażenia  
• Dostawy i materiały niezbędne do zachowania zgodności z protokołami BHP 

COVID-19  
  
Fundacja ESD (Empire State Development) stworzyła stronę internetową 
NYSBusinessRecovery.ny.gov, aby zwrócić uwagę na różne dostępne zasoby 
wspierające małe firmy poszukujące pomocy w przypadku pandemii. Strona internetowa 
będzie stale aktualizowana, gdy będzie dostępnych więcej szczegółów i informacji o 
finansowaniu.  
  
Rada Dyrektorów ESD zatwierdziła 10 milionów USD w postaci dotacji na pomoc 
techniczną dla nowojorskich centrów pomocy dla przedsiębiorczości i centrów rozwoju 
małych firm, aby pomóc małym firmom oraz niezależnym organizacjom artystycznym i 
kulturalnym nastawionym na zysk w uzyskaniu pomocy finansowej i dotacji związanych 
z COVID dostępnych w istniejącym stanie i programy federalne.  
  
Ta sieć usługodawców będzie współpracować bezpośrednio z małymi firmami, 
uświadamiając im dostępne źródła finansowania i pomagając im przejść przez proces 
składania wniosków. Uznając, że trudności gospodarcze wywołane pandemią w 
nieproporcjonalny sposób wpłynęły na mikro i małe firmy, a procesy składania 
wniosków mogą być trudne szczególnie ze względu na barierę językową, partnerzy 
wykorzystają te fundusze do zatrudniania lub zakontraktowania większej liczby 
pracowników w trybie jeden na jeden, oferujących bezpośrednie usługi doradcze. 
Materiały szkoleniowe i wnioski będą dostępne w 12 językach oprócz angielskiego. 
Wsparcie to, wraz ze zwiększonym personelem pomocy technicznej, zapewni tym 
świadczeniodawcom lepszą pomoc firmom i organizacjom w ubieganiu się o 
finansowanie w ramach programu dotacji dla małych przedsiębiorstw po pandemii 
COVID-19 stanu Nowy Jork, federalnej ustawy American Rescue Plan Act z 2021 r. lub 
inny dostępny federalny program naprawy gospodarczej, katalizujący nasze stanowe i 
lokalne gospodarki w miarę ponownego otwierania większej liczby przedsiębiorstw i 
społeczności. 
  

###  
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