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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PRZYZNANIE 105 MILIONÓW USD DOTACJI 
DLA ORGANIZACJI TYPU NON-PROFIT DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY SZTUKI I 

KULTURY ORAZ DLA ARTYSTÓW  
  

Rada Sztuki Stanu Nowy Jork organizuje cztery rundy naboru wniosków o 
wsparcie finansowe  

Wnioski o dofinansowanie występów na żywo można składać od środy, 16 
czerwca  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj przekazanie 105 milionów USD na sztukę 
i kulturę. Dysponentem środków, o które będzie można aplikować od środy i które, 
między innymi, mają służyć ożywieniu występów na żywo, będzie Rada Sztuki Stanu 
Nowy Jork (NYSCA). Dotacje pomogą w trwałej odbudowie branży artystycznej po 
kryzysie COVID-19 i pobudzą rewitalizację sektora kultury i sztuki w stanie Nowy Jork, 
który rocznie generuje obroty w kwocie 123 miliardów USD i daje zatrudnienie ponad 
500 000 osób w całym stanie.  
  
„Musimy odbudować kondycję stanu Nowy Jork do sytuacji lepszej, niż przed 
pandemią, a częścią tego procesu będzie wzmocnienie i ożywienie kultury i sztuki w 
naszym stanie”, powiedział Gubernator Cuomo. „Te dotacje zaprocentują dzięki 
pobudzeniu aktywności gospodarczej generowanej przez naszą branżę artystyczną, 
która będzie nadal rozkwitała i inspirowała nas do pracy przy odbudowie stanu”.  
  
Przewidziano cztery rundy finansowania, przy czym w pierwszej rundzie do tej pory 
rozdysponowano już 20 mln USD w ramach dotacji wieloletnich. Każda runda ma na 
celu zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji i artystów reprezentujących 
stanowe organizacje typu non-profit z sektora kultury i sztuki.  
  

• Ożywienie stanu Nowy Jork: Dotacje na występy na żywo (10 mln 
USD): Wsparcie będzie bezpośrednio dotyczyło sektora artystycznego, który w 
największym stopniu został dotknięty przez COVID-19 i przyczyni się do 
ożywienia branży występów na żywo. Fundusze te będą w pierwszej kolejności 
wydatkowane na przywrócenie działalności niezrównanych nowojorskich 
organizacji, miejsc, artystów i grup z branży sztuk performatywnych. Przyznane 
10 milionów USD oferuje zarówno bezpośrednie finansowanie ze strony Rady 
Sztuki Stanu Nowy Jork (NYSCA), jak i wsparcie w ramach stanowego Programu 
partnerstwa i grantów lokalnych. Dotacje w wysokości 5000 i 10 000 USD będą 
dostępne dla kwalifikujących się organizacji na planowane w 2021 występy 



 

 

artystyczne. Wsparcie udzielane w ramach Programu partnerstwa i grantów 
lokalnych, który będzie koncentrował się na ożywieniu działalności na poziomie 
bardzo lokalnym, będzie zarządzane przez partnerów NYSCA w całym stanie. 
Celem wsparcia grantowego jest dotarcie do małych, lokalnych organizacji, które 
nie otrzymują bezpośrednich dotacji od Rady Sztuki Stanu Nowy Jork. Wytyczne 
dotyczący 1. rundy naboru oraz portal do składania wniosków o bezpośrednie 
granty NYSCA na występy na żywo zostaną otwarte 16 czerwca. Portal do 
składania wniosków zostanie zamknięty 1 lipca.  

  

• Rozszerzony dostęp do finansowania (15 mln USD): Wsparcie rozszerzy 
obecną sieć cenionych partnerów grantowych NYSCA, aby dotrzeć do rozległej i 
zróżnicowanej społeczności artystów i organizacji działających w stanie Nowy 
Jork. Fundusze będą dystrybuowane w ramach stanowego Programu 
partnerstwa i grantów lokalnych NYSCA. Dodatkowe wsparcie na poziomie 
lokalnym zapewni większej liczbie społeczności, organizacji i osób 
indywidualnych dostęp do funduszy NYSCA. Wytyczne dotyczące 2. rundy 
zostaną opublikowane 16 czerwca 2021 r. Portal do składania wniosków 
zostanie uruchomiony 19 lipca i zamknięty 2 sierpnia.  

  

• Organizacyjne i indywidualne wsparcie dla artystów (40 mln USD): Wsparcie 
rozszerzy zakres pomocy dla artystów indywidualnych i zapewni niezwykle 
elastyczne finansowanie dla organizacji poprzez usprawnienie procesu składania 
wniosków. Dotacje oferowane w ramach tej rundy naboru wniosków znacznie 
rozszerzą zakres kwalifikowalności i zachęcą nowych wnioskodawców z 
szerokiego spektrum aktywności artystycznych i kulturalnych. Priorytetowo 
traktowani będą wnioskodawcy, którzy działają na rzecz społeczności 
historycznie niedoreprezentowanych. Wytyczne dotyczące 3. rundy zostaną 
opublikowane w dniu 16 czerwca. Portal do składania wniosków zostanie 
uruchomiony 19 lipca i zamknięty we wrześniu.  

  

• Fundusze kapitałowe dla branży sztuki (20 mln USD): Wsparcie pomoże 
organizacjom w dokonaniu ulepszeń w celu rozwiązania problemów związanych 
z bezpieczeństwem i higieną w wykorzystywanych przez nie obiektach i 
miejscach, a także innych potrzeb. Zachęcamy do składania wniosków wszystkie 
organizacje non-profit działające na rzecz kultury i sztuki w stanie Nowy 
Jork. Wytyczne dotyczące 4. rundy oraz portal do składania wniosków zostaną 
otwarte we wrześniu.  

  
Więcej informacji zostanie umieszczonych na stronie internetowej NYSCA w tym 
tygodniu.  
  
Dyrektor wykonawcza NYSCA, Mara Manus, powiedziała: „W rozpoczynającej się 
erze pocovidowej, celem NYSCA jest zapewnienie większego dostępu do finansowania 
sztuki, dotarcie do historycznie niedoreprezentowanych społeczności i wspieranie 
pełnego zakresu twórczości artystycznej w stanie Nowy Jork. Jesteśmy wdzięczni 
Gubernatorowi Cuomo, administracji stanu Nowy Jork oraz Wydziałowi Budżetowemu 
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za ich zaangażowanie i stałe wsparcie. Nasza niezwykła kultura kreatywna pobudza 
turystykę, branżę gastronomiczno-hotelarską i centra naszych miast. Ponowne otwarcie 
sztuki zapoczątkuje naszą wieloletnią, wielopłaszczyznową odbudowę i będzie 
promować witalność, zdrowie i dobrobyt podczas odbudowy całego stanu Nowy Jork”.  
  
Przewodnicząca NYSCA, Katherine Nicholls, powiedziała: „Personel NYSCA i 
członkowie Rady są w pełni świadomi ciągłych potrzeb i presji finansowej ciążącej na 
jednostkach i organizacjach w naszym sektorze. To historyczne dofinansowanie w 
wysokości 100 milionów USD będzie stanowiło ogromne i bezcenne wsparcie dla 
branży. Nie mogę się doczekać współpracy z Radą i pracownikami NYSCA, aby 
kontynuować naszą misję promowania przedsięwzięć artystycznych we wszystkich 62 
hrabstwach oraz wśród artystów i różnych organizacji”.  
  
O Radzie Sztuki Stanu Nowy Jork  
  
Rada Sztuki Stanu Nowy Jork (NYSCA) wspiera i promuje branżę sztuki i kultury, która 
sprawia, że stan Nowy Jork jest wyjątkowym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. 
Rada Sztuki dba o prawa wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do korzystania ze 
sztuki i jej wkładu w nasze społeczności, edukację, rozwój ekonomiczny i jakość życia.  
  
W ramach swojej podstawowej działalności grantowej Rada Sztuki przyznała w roku 
budżetowym 2021 ponad 40 milionów USD. Poprzez program dotacji i grantów, 
fundusze Rady Sztuki docierają do wszystkich 62 hrabstw w stanie Nowy Jork. 
Fundusze te wspierają sztuki wizualne, literackie, medialne i performatywne, a także 
obejmują dedykowane wsparcie dla edukacji artystycznej i niedoreprezentowanych 
społeczności. Rada Sztuki wspiera nowojorską kulturę i sztukę, skupiając liderów w tej 
dziedzinie i zapewniając możliwości rozwoju organizacyjnego i zawodowego oraz 
zasoby informacyjne.  
  
NYSCA, która jest jednym ze stanowych organów wykonawczych, została utworzona 
przez Gubernatora Nelsona Rockefellera w 1960 roku, a jej działalność jest 
kontynuowana i rozszerzana przy wsparciu Gubernatora Andrew M. Cuomo i 
administracji stanu Nowy Jork.  
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