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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA NOWE SPOTY REKLAMOWE W RAMACH 
KAMPANII „ZMIEŃ, ODBUDUJ, ODNÓW” WSPIERAJĄCEJ OŻYWIENIE 

GOSPODARCZE STANU  
  
Nowe spoty reklamowe zachęcają uprawnionych nowojorczyków do ubiegania się 
o ulgi w opłatach czynszowych i programach pomocy dla małych przedsiębiorstw 

o łącznej wartości 3,8 mld USD  
 

Obejrzyj te spoty reklamowe tutaj i tutaj  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś premierę dwóch nowych spotów 
reklamowych, których celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat 
programów ulg czynszowych i ulg dla małych firm o łącznej wartości 3,8 mld USD, 
mających pomóc nowojorczykom w powrocie do zdrowia po pandemii wirusa COVID-
19. Spoty reklamowe, które są częścią kampanii „Zmień, odbuduj, odnów” (ang. 
„Reimagine, Rebuild, Renew”), rozpoczętej przez gubernatora w maju, mają na celu 
zachęcenie najemców i małe przedsiębiorstwa do składania wniosków i będą 
emitowane na wielu platformach, w tym w telewizji, stacjach hiszpańskojęzycznych, 
serwisach streamingowych i online. Kampania będzie trwała w całym kraju do końca 
lipca.  
  
„Nowy Jork pokonuje COVID-19 i zmniejsza ograniczenia, a żeby przywrócić naszą 
gospodarkę, musimy pomóc stanowym najemcom i małym przedsiębiorstwom stanąć 
na nogi”, powiedział gubernator Cuomo. „Te dwa nowe spoty reklamowe będą 
promować 3,8 mld USD pomocy stanowej dla najemców i małych przedsiębiorstw, 
dzięki czemu będziemy mogli ponownie ożywić naszą gospodarkę i zapewnić 
nowojorczykom stabilne warunki mieszkaniowe”. Pandemia miała daleko idący wpływ 
na środki do życia w całym stanie, ale odzyskujemy siły, a te spoty reklamowe będą 
rozpowszechniać informacje, że pomoc jest w drodze.”  
  
Promują one następujące programy pomocowe związane z COVID-19:  
  

• Program pomocy w sytuacjach kryzysowych: Gospodarstwa domowe 
o niskich i umiarkowanych dochodach, zagrożone bezdomnością lub 
niestabilnością mieszkaniową, mogą ubiegać się o pomoc w spłacie 
zaległości czynszowych, tymczasową pomoc w wynajmie i pomoc w 
spłacie zaległości za media. Program o wartości 2,7 mld USD.  

https://www.youtube.com/watch?v=XvKUZwSIDsw
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a34f90c0-fcd4a807-a34d69f5-000babd9f75c-a72a8b3cc507e61f&q=1&e=53529ee5-4cb3-44de-8356-71b64af6781f&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FmmzkhK5JVh8
https://www.governor.ny.gov/news/back-new-york-groove-governor-cuomo-announces-launch-new-reimagine-rebuild-renew-campaign


 

 

• Program dotacji na odbudowę dla małych przedsiębiorstw po 
pandemii COVID-19: Program grantów na odbudowę małych 
przedsiębiorstw zapewnia małym firmom do 800 mln USD finansowania, 
aby pomóc im przezwyciężyć ekonomiczny wpływ pandemii. Zgłoszenia 
do programu mogą składać małe i mikroprzedsiębiorstwa oraz małe 
niezależne organizacje artystyczne i kulturalne nastawione typu for-profit, 
aby pomóc im w odbudowie po ekonomicznych skutkach pandemii.  

• Program pomocy dla restauracji: 25 mln USD dotacji na wsparcie 
restauracji, które dostarczają posiłki do społeczności dotkniętych 
kryzysem i niedostatecznie reprezentowanych.  

• Ulga podatkowa na przywrócenie działalności dla restauracji: 35 mln 
USD dla małych, niezależnych restauracji w Nowym Jorku lub w 
dowolnym obszarze stanu Nowy Jork wyznaczonym przez Departament 
Zdrowia Stanu Nowy Jork jako strefa pomarańczowa lub czerwona przez 
co najmniej 30 kolejnych dni.  

• Ulga podatkowa dla producentów muzycznych i teatrów w Nowym 
Jorku: Dla produkcji typu for-profit, które odbędą się na kwalifikowanej 
scenie z co najmniej 500 miejscami siedzącymi. 100 mln USD ulg 
podatkowych w celu pobudzenia przemysłu rozrywkowego i wsparcia 
aktywności turystycznej w Nowym Jorku.  

• Fundusz komercjalizacji obrony biologicznej stanu Nowy Jork: 40 
mln USD przeznaczone na inicjatywy związane z naukami przyrodniczymi, 
mającą na celu wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego i wiedzy 
specjalistycznej Nowego Jorku w zakresie nauk przyrodniczych, 
biotechnologii i obrony biologicznej.  

• Fundusz pożyczkowy New York Forward: Program pożyczkowy o 
wartości 100 mln USD, mający na celu wsparcie małych przedsiębiorstw, 
organizacji non-profit i właścicieli małych domów mieszkalnych w stanie 
Nowy Jork.  

  
Pełniący obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowany na 
prezesa i dyrektora generalnego, Eric Gertler, powiedział: „Małe przedsiębiorstwa 
są podstawą nowojorskiej gospodarki, a program dotacji na odbudowę małych firm po 
pandemii COVID-19 jest pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia, że zmagające się 
z problemami firmy otrzymają wsparcie, którego potrzebują, aby odzyskać siły po 
niszczących skutkach pandemii COVID-19. Dzięki szeroko zakrojonym działaniom 
marketingowym i kontaktom zewnętrznym, ESD zapewnia, że małe przedsiębiorstwa są 
świadome pomocy i możliwości, jakie stan Nowy Jork stworzył specjalnie dla nich, aby i 
one mogły się rozwijać w miarę ponownego otwierania się naszej gospodarki.”  
  
Komisarz stanowego biura pomocy tymczasowej i pomocy osobom 
niepełnosprawnym, Mike Hein, powiedział: „Program pomocy w wynajmie pomoże 
zmagającym się z problemami nowojorczykom złagodzić ciężar zaległości 
czynszowych, dzięki czemu będą oni mogli zacząć podnosić się z finansowych skutków 
pandemii. Jesteśmy wdzięczni gubernatorowi Cuomo za zwrócenie uwagi na ten 



 

 

program i inne, dzięki którym krytyczne fundusze trafiają do rąk nowojorczyków i 
społeczności nieproporcjonalnie dotkniętych pandemią.”  
  
W maju gubernator Cuomo ogłosił że stan przeznacza fundusze na inicjatywy mające 
na celu pomoc najemcom i małym firmom, które wciąż dochodzą do siebie po 
niszczących skutkach ekonomicznych globalnej pandemii COVID-19. W dniu 8 czerwca 
gubernator Cuomo zaproponował ustawę o zniesieniu podatków od dotacji w ramach 
programu pomocy dla małych przedsiębiorstw w odbudowie po pandemii COVID-19 
(ang. COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program). W dniu 10 
czerwca gubernator Cuomo ogłosił uruchomienie aplikacji internetowej 
programu: NYSBusinessRecovery.ny.gov. Serwis ten zawiera również informacje o 
różnych zasobach dostępnych w celu wsparcia małych przedsiębiorstw poszukujących 
pomocy w sytuacji pandemii. Będzie on stale aktualizowany przez Empire State 
Development w miarę udostępniania kolejnych szczegółowych informacji i wiadomości 
na temat źródeł finansowania. Strona aplikacji dla programu jest obsługiwana 
przez Lendistry, prowadzoną przez mniejszości narodowe, instytucję Community 
Development Financial Institution.  
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