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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 
W RAMACH WARTEGO 800 MLN USD PROGRAMU PRZYZNAWANIA DOTACJI 
DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW NA ODBUDOWĘ PO PANDEMII COVID-19  

  
Małe przedsiębiorstwa doświadczające trudności finansowych z powodu COVID-
19 mogą teraz złożyć wniosek o przyznanie dotacji w wysokości do 50 000 USD  

  
Gubernator zaproponował ustawę znoszącą opodatkowanie dotacji  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił, że od dzisiaj można składać wnioski w ramach 
wartego 800 mln USD programu przyznawania dotacji z powodu COVID-19 Program 
dotacji dla małych przedsiębiorstw z powodu pandemii (ang. Pandemic Small Business 
Recovery Grant Program). Program ten przewiduje zwrot kosztów poniesionych przez 
nowojorskie małe przedsiębiorstwa, w wysokości do 50 tys. USD, za wydatki związane 
z COVID poniesione między 1 marca 2020 r. a 1 kwietnia 2021 r. Dotacje będą 
przyznawane małym i mikroprzedsiębiorstwom oraz małym niezależnym organizacjom 
artystycznym i kulturalnym typu for-profit, przy czym priorytetowo traktowani będą 
właściciele biznesów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i 
ekonomicznej, w tym przedsiębiorstwa należące do mniejszości i kobiet, 
przedsiębiorstwa należące do kombatantów z niepełnosprawnością wynikającą z służby 
oraz przedsiębiorstwa należące do kombatantów, a także przedsiębiorstwa 
zlokalizowane w społecznościach dotkniętych kryzysem ekonomicznym.  
  
„Małe przedsiębiorstwa są jednym z najbardziej krytycznych elementów gospodarki 
Nowego Jorku i zostały one w nieproporcjonalny sposób dotknięte spustoszeniami 
gospodarczymi wynikającymi z pandemii COVID-19.” – powiedział gubernator 
Cuomo. „W miarę jak będziemy odbudowywać Nowy Jork, program ten pomoże małym 
przedsiębiorstwom – szczególnie tym, których właściciele znajdują się w niekorzystnej 
sytuacji społecznej lub ekonomicznej – odzyskać równowagę ekonomiczną, tak aby 
mogły one zmierzać ku jaśniejszej i bardziej dostatniej przyszłości.”  
  
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. Strona zgłaszania wniosków do programu będzie 
obsługiwana przez firmę Lendistryinstytucję finansową rozwoju społeczności kierowaną 
przez mniejszości. Stan rozpocznie również kampanię reklamową promującą ten 
program wśród małych przedsiębiorstw, jak również szereg innych programów 
odbudowy po pandemii.  
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Granty będą przyznawane w wysokości co najmniej 5000 USD, a maksymalnie w 
wysokości 50 000 USD 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  
• Płatności lokalnych podatków od nieruchomości lub podatków szkolnych  
• Koszty ubezpieczenia  
• Koszty utrzymania  
• Koszty środków ochrony indywidualnej niezbędnych do ochrony zdrowia i 

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

BHP COVID-19  
  
W dniu 8 czerwca gubernator Cuomo zaproponował ustawę zniesieniu 
opodatkowania dotacji w ramach programu Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program w związku z COVID-19 Fundacja ESD 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 mln USD w postaci dotacji na pomoc techniczną 
dla nowojorskich centrów pomocy dla przedsiębiorczości i centrów rozwoju małych firm 
oraz dla 26 dodatkowych organizacji społecznych i izb handlowych, aby pomóc małym 
firmom oraz niezależnym organizacjom artystycznym i kulturalnym typu for-profit 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 
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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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