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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA, ŻE W WYNIKU KONKURSU LUMINATE NY 
POWSTANIE KOLEJNE 120 NOWYCH MIEJSC PRACY  

  
Dotychczasowi uczestnicy konkursu w zakresie innowacyjnej optyki, fotoniki i 

obrazowania zobowiązują się do rozwijania swojej działalności w strefie innowacji 
w centrum Rochester  

  
Konkurs finansowany przez NYS uzupełnia „Finger Lakes Forward” – 

kompleksową strategię regionu na rzecz rewitalizacji społeczności i rozwoju 
gospodarki  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że dwóch poprzednich uczestników 
finansowanego przez stan konkursu Luminate NY zobowiązało się do stworzenia 
prawie 120. miejsc pracy w strefie innowacji centrum (Downtown Innovation Zone) 
miasta Rochester. Firma SunDensity, która wywodzi się z MIT i otrzymała główną 
nagrodę w wysokości 1 miliona dolarów w trzeciej rundzie konkursu w dziedzinie optyki, 
fotoniki i obrazowania w 2020 roku, stworzy blisko 60 miejsc pracy, gdy uruchomi 
pilotażową, zaawansowaną technologicznie działalność produkcyjną w Rochester. 
Zwycięzca drugiej rundy z nagrodą 250 000 dolarów, firma Circle Optics, założona 
pierwotnie w Nowym Jorku w 2017 roku, stworzy również około 60 miejsc pracy w 
przebudowanym budynku Sibley Square w centrum miasta. Zwycięzca drugiej rundy, 
firma Ovitz, ma już swoją siedzibę w Rochester, a zwycięzca konkursu, Double Helix 
Optics, aktywnie wykorzystuje infrastrukturę optyczną w regionie Finger Lakes, 
współpracując z firmami optycznymi Rochester w celu opracowywania i wytwarzania 
nowych produktów. Do tej pory, 40 firm z portfelu Luminate stworzyło w regionie 100 
miejsc pracy.  
  
„Gdy pracujemy nad jeszcze lepszą odbudową w całym stanie, widzimy, że nasze 
ciągłe inwestycje w zaawansowane technologie są więcej niż opłacalne”, powiedział 
gubernator Cuomo. „Te strategiczne inwestycje już usytuowały Rochester jako 
światowego lidera w branży optyki, fotoniki i obrazowania i rzuciły światło na wszystko, 
co ma do zaoferowania ten świetnie rozwijający się region. Konkurs Luminate NY 
wspiera nasze wysiłki na rzecz rozwoju Finger Lakes poprzez przyciąganie jeszcze 
większej ilości innowacyjnych firm, tworzenie większej liczby miejsc pracy i napędzanie 
wzrostu gospodarczego w przyszłości.  
  
„Luminate NY nadal opiera się na dziedzictwie Rochester i Finger Lakes w zakresie 
innowacji w optyce, fotonice i obrazowaniu”, powiedziała wicegubernator Kathy 



 

 

Hochul. „Ogłoszenia SunDensity i Circle Optics świadczą o ich zaangażowaniu w 
obszar Rochester i pokazują, że nasze inwestycje pomagają rozwijać przemysł 
zaawansowanych technologii, tworząc dobrze płatne miejsca pracy i pobudzając 
gospodarkę regionu”.  
  
Akcelerator Luminate NY ma siedzibę w Rochester i każdego roku wybiera dziesięć 
obiecujących firm do udziału w swoim sześciomiesięcznym programie. W tym czasie 
firmy otrzymują kompleksowe szkolenia i zasoby, aby rozwijać swoje technologie i 
biznes. Obecnie trwa czwarta runda, której finał zaplanowano na jesień. Konkurs 
akceleratorowy wymaga, aby zwycięzcy zobowiązali się do założenia działalności w 
Rochester przez co najmniej 18 miesięcy.  
  
Dr Sujatha Ramanujan, dyrektor zarządzający Luminate NY, powiedziała: 
„Akcelerator Luminate nadal przyciąga najbardziej obiecujące firmy OPI z całego świata 
do regionu Finger Lakes. Oprócz naszych bogatych zakładów badawczych, 
rozwojowych i produkcyjnych firmy te odkrywają, że Rochester zapewnia ich firmom 
opłacalne miękkie lądowanie, aby ustalić swoją obecność w Stanach Zjednoczonych."  
  
Finały Luminate NY 2020 wyznaczyły półmetek pięcioletniego programu 
akceleracyjnego Luminate o wartości 25 milionów dolarów, który jest finansowany przez 
Inicjatywę rewitalizacji północnej części stanu Finger Lakes Forward Upstate 
Revitalization i zarządzany przez Nextcorps. Od momentu powstania akcelerator 
zainwestował 8 milionów dolarów w 40 startupów. Spółki z portfela mają teraz wspólną 
wartość netto w wysokości 300 milionów dolarów. Oprócz zapewnienia szacowanego 
1,5 do 2 razy zwrotu z inwestycji, wiele uczestniczących firm zakłada również 
działalność w USA lub jakiś aspekt badań i produkcji w regionie Rochester, który nadal 
jest epicentrum branży OPI (optyki, fotoniki i obrazowania) w Ameryce Północnej.  
  
Technologia SunDensity zwiększa wydajność energetyczną paneli słonecznych o 20% 
dzięki ich inteligentnej powłoce Photonic Smart Coating (PSC). PSC poprawia 
wydajność urządzeń optoelektronicznych, takich jak ogniwa słoneczne, wzmacniając i 
kształtując widmo fotonów, przekształcając zmarnowane światło widzialne w światło 
podczerwone, z którego wiele urządzeń może łatwiej korzystać. Przełomowa 
technologia Circle Optics jest w stanie rejestrować w czasie rzeczywistym, bezbłędne 
360° wideo w 12K. Empire State Development dodatkowo wspiera te firmy poprzez 
program ulg podatkowych Excelsior w zamian za zobowiązania do tworzenia miejsc 
pracy. SunDensity otrzyma do 600 000 dolarów, a Ciircle Optics otrzyma do 445 000 
dolarów. Hrabstwo Monroe również oferuje pomoc.  
  
Założyciel i prezydent SunDensity, dr Nishikant Sonwalkar, powiedział: „Jesteśmy 
wdzięczni za hojne wsparcie Empire State Development. Luminate i inkubator 
NextCorps, wraz z zespołem ds. rozwoju Greater Boston Economic, nadal dostarczają 
zasoby i informacje dotyczące wzrostu SunDensity w centrum Rochester. Przewidujemy 
stworzenie dużej liczby czystej energii, dobrze płatnych miejsc pracy i przyczynienie się 
do celu, jakim jest gospodarka zeroemisyjna, aby uratować naszą planetę przed 
katastrofami ekologicznymi”.  



 

 

  
Dyrektor generalny Circle Optics, Zak Niazi, powiedział: „Od czasu przeniesienia 
naszej firmy do Rochester w 2019 r., zatrudniliśmy na pokładzie światowej klasy zespół 
kilkunastu naukowców zajmujących się obrazem, inżynierów optomechanicznych i 
ekspertów w dziedzinie kamer cyfrowych.. Jesteśmy zaangażowani w rozwój lokalnej 
gospodarki, budując nową generację wciągającej technologii przechwytywania 360-
stopni tutaj, w północnej części stanu Nowy Jork”.  
  
Pełniący obowiązki komisarza Empire State Development oraz prezydenta i 
kandydata na dyrektora generalnego Eric Gertler powiedział: „Konkurs Luminate 
NY przekształca przyszłościowe pomysły tych błyskotliwych przedsiębiorców w miejsca 
pracy XXI wieku i pobudza wzrost gospodarczy w centrum innowacji w Rochester. 
Inwestycja stanu Nowy Jork w ten akcelerator zorientowany na OPI również napędza 
gospodarkę w szerszym obszarze, ponieważ innowacyjne firmy Luminate NY 
zobowiązują się do zakorzenienia się w regionie Finger Lakes”.  
  
Senator stanu Jeremy A. Cooney powiedział: „Sukces tych firm jest dowodem na to, 
że Rochester może być centrum przedsiębiorczości technologicznej. Miejsca pracy 
utworzone w wyniku konkursu Luminate NY są ważnym elementem rozpoczynającym 
ożywienie gospodarcze w naszym regionie”.  
  
Członek Zgromadzenia Stanowego Harry Bronson powiedział: „Jako 
przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Zgromadzenia dołączam do 
gubernatora, aby zachęcać naszą utalentowaną pulę młodych przedsiębiorców do 
skorzystania z możliwości programu Luminate New York. Wiem, że duch 
przedsiębiorczości i kreatywne umysły naszego stanu, w połączeniu z przywództwem 
Luminate New York, będą nadal zapewniać przyszłe miejsca pracy i wzrost 
gospodarczy dla naszego stanu i kraju. Dzisiejsze ogłoszenie Circle Optics i SunDensity 
dowodzi, że ten konkurs działa, budując lepszą przyszłość dla naszych rodzin”.  
  
Adam Bello, dyrektor hrabstwa Monroe, powiedział: „Konkurs Luminate NY nadal 
udowadnia swoją wartość w naszym regionie i jest zgodny z planem wzrostu 
gospodarczego i rozwoju „Finger Lakes Forward”. Dodanie 120 miejsc pracy w 
dziedzinie optyki, fotoniki i obrazowania (OPI) w naszym regionie na tym etapie 
konkursu sprawia, że jestem podekscytowany przyszłością Finger Lakes jako 
światowego lidera w rozwoju OPI. Korzyści płynące z prowadzenia biznesu w naszym 
regionie raz po raz okazują się nieocenionym atutem zarówno dla młodych 
przedsiębiorców, jak i firm o ugruntowanej pozycji. Chciałbym podziękować 
gubernatorowi Cuomo za jego zaangażowanie w rewitalizację i ponowne wyobrażenie 
sobie gospodarczego krajobrazu Finger Lakes”.  
  
Burmistrz Rochester Lovely A. Warren powiedziała: „Dodanie tych miejsc pracy XXI 
wieku w Rochester wyraźnie pokazuje wartość Luminate NY i mądrość decyzji 
gubernatora Cuomo o ulokowaniu tutaj tego zaawansowanego technologicznie 
inkubatora biznesowego, aby pomóc w pozycjonowaniu naszego regionu jako 
światowej stolicy optyki i fotoniki. Chciałabym podziękować liderom SunDensity i Circle 



 

 

Optics za dokonanie tych inwestycji w naszym mieście i życzę im i ich pracownikom, 
aby się tutaj rozwijali i prosperowali. Jestem wdzięczna gubernatorowi Cuomo i Empire 
State Development za przeniesienie Luminate NY do Rochester za pośrednictwem 
Finger Lakes Forward, aby wesprzeć nasze wysiłki na rzecz tworzenia większej liczby 
miejsc pracy, bezpieczniejszych, bardziej tętniących życiem dzielnic i lepszych 
możliwości edukacyjnych dla naszych obywateli”.  
  
Aby uzyskać dodatkowe informacje o Luminate NY, odwiedź: https://luminate.org/  
  
Przyspieszenie realizacji projektu Finger Lakes Forward  
Dzisiejsze oświadczenie stanowi uzupełnienie „Finger Lakes Forward”, kompleksowego 
planu regionu mającego na celu generowanie silnego wzrostu gospodarczego i rozwoju 
społeczności. Władze stanowe zainwestowały w region już ponad 8,07 mld USD od 
2012 r. kładąc podwaliny planu - inwestycje w kluczowe branże, w tym fotonikę, 
rolnictwo i produkcję żywności, oraz zaawansowaną produkcję przemysłową. Obecnie 
region przyspiesza realizację programu dzięki inwestycjom w wys. 500 mln USD w 
ramach inicjatywy rewitalizacji północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative) 
ogłoszonej przez gubernatora Cuomo w grudniu 2015 r. Stanowa inwestycja w 
wysokości 500 mln USD zachęci prywatne przedsiębiorstwa do zainwestowania 
znacznie ponad 2,5 mld USD, a pierwotny plan regionu przewiduje stworzenie do 8200 
nowych miejsc pracy. Dodatkowe informacje można uzyskać tutaj.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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