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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZSZERZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI DO 
WARTEGO 800 MLN USD PROGRAMU DOTACJI POMOCOWYCH DLA MAŁYCH 

FIRM W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-19 (COVID-19 PANDEMIC SMALL 
BUSINESS RECOVERY GRANT PROGRAM)   

  
Małe firmy o przychodach do 2,5 mln USD, doświadczające trudności 

finansowych związanych z pandemią COVID-19, mogą ubiegać się o dotacje 
sięgające 50 000 USD.   

   
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj o zmianach w realizowanym przez 
Stan Nowy Jork i wartym 800 mln USD Programie Dotacji Pomocowych dla Małych 
Firm w związku z Pandemią COVID-19, dzięki którym więcej małych firm może się 
ubiegać o dofinansowanie. Od dziś o dotacje mogą się starać firmy osiągające 
przychody w wysokości do 2,5 mln USD, podczas gdy poprzedni próg wynosił 500 000 
USD. Ponadto zwiększono limit dla firm, które otrzymały pożyczki w ramach 
Państwowego Programu Ochrony Wynagrodzeń (Federal Paycheck Protection 
Program) — ze 100 000 USD do 250 000 USD.   
    
„Wspieranie małych firm ciężko doświadczonych przez pandemię na terenie całego stanu 
jest priorytetem dla mojej administracji” — powiedziała gubernator Hochul. „Po prostu 
nie uda nam się osiągnąć pełnego ożywienia gospodarczego, jeśli sektor małych firm 
nadal będzie mieć trudności z przetrwaniem. W związku z otwarciem Programu Dotacji 
Pomocowych dla większej puli firm, gorąco zachęcam wszystkich właścicieli 
kwalifikujących się firm do składania wniosków, aby mogli zyskać dostęp do funduszy”.  
  
Rozpoczęty w czerwcu program początkowo koncentrował się na małych firmach 
i mikroprzedsiębiorstwach ze stanu Nowy Jork, które zostały w dużym stopniu 
pominięte w federalnych inicjatywach ożywiania gospodarki. Organizacja Empire State 
Development (ESD) i jej partnerzy ciężko pracują, aby zapewnić tym firmom pomoc 
w sprawach technicznych — w tym wskazówki w ramach procesu składania wniosków 
oraz pomoc w pokonywaniu barier językowych — której potrzebują, aby znaleźć się 
w gronie pierwszych uczestników programu. Dotąd przyznano przeszło 48 mln USD 
ponad 2380 małym firmom i mikroprzedsiębiorstwom ze wszystkich dziesięciu 
regionów stanu. Dzięki ogłoszonym dzisiaj zmianom kolejne małe firmy zyskają 
szybszy dostęp do dofinansowania w ramach tego programu.   
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ESD i Lendistry, kierowana przez przedstawicieli mniejszości instytucja finansowa na 
rzecz rozwoju wspólnot lokalnych (Community Development Financial Institution, CDFI), 
którą wybrano do zarządzania programem, będą nadal przyjmować i rozpatrywać 
wnioski. Wszystkich, którzy rozpoczęli proces składania wniosku, ale jeszcze go nie 
ukończyli, nie przesłali dokumentów lub mają niekompletną dokumentację, zachęcamy do 
jak najszybszego dopełnienia procedury. Małe firmy, które wcześniej nie kwalifikowały się 
do programu, mogą zacząć składać dokumenty już dziś, a rozpatrywanie wniosków 
rozpocznie się w środę 8 września. Więcej informacji, w tym wskazówki dotyczące 
programu i wniosek o dotację, można znaleźć tutaj.   
   

Dyrektor ds. operacyjnych i zastępca komisarza wykonawczego Empire State 
Development Kevin Younis powiedział: „Pandemia koronawirusa okazała się 
bezprecedensowym wyzwaniem dla małych firm z naszego stanu. Po ciężkiej pracy 
nad zapewnieniem wsparcia w pierwszej kolejności mikroprzedsiębiorstwom 
umożliwiamy kolejnym małym firmom dostępu do dotacji na odbudowę, co zapewni 
możliwie najszersze ożywienie gospodarki stanu Nowy Jork”.  
   

Senator Anna M. Kaplan, przewodnicząca Komisji ds. Handlu, Rozwoju 
Gospodarczego i Małych Firm, powiedziała: „Walczyłam o przekazanie 800 
milionów dolarów w ramach dotacji na wznowienie działalności po pandemii dla 
nowojorskich małych firm, ale dotąd program był zbyt ograniczony, by dotrzeć 
z pomocą do wszystkich firm, które chcieliśmy wesprzeć tymi funduszami. Bardzo się 
cieszę, że gubernator Hochul i Empire State Development rozszerzyli kwalifikowalność 
do tego ważnego programu. Dzięki temu pieniądze będą mogły trafić do małych firm, 
które ich rozpaczliwie potrzebują. Zachęcam wszystkich właścicieli małych firm do 
odwiedzenia strony nysmallbusinessrecovery.com już dziś, gdzie mogą znaleźć 
informacje o programie i sprawdzić, czy się kwalifikują”.  
  
Członek Zgromadzenia Harry Bronson, przewodniczący Komisji Zgromadzenia ds. 
Rozwoju Gospodarczego, powiedział: „W miarę jak firmy podejmują niezbędne kroki 
w celu wznowienia pełnej działalności, wsparcie ze strony Stanu niewątpliwie jest 
kluczowe dla ich sukcesu. Jako właściciel małej firmy znam z pierwszej ręki problemy, 
z jakimi borykają się właściciele i ich pracownicy. Rozszerzenie tego programu wprost nie 
mogło nastąpić w lepszym momencie, ponieważ wkrótce skończą się zasiłki dla 
bezrobotnych przyznane osobom, które ucierpiały wskutek pandemii. Wiem, że 
stabilniejsza przyszłość dla naszych rodzin zależy od tworzenia biznesu o dobrej kondycji 
i z dobrze płatnymi miejscami pracy, a ten program może w tym właśnie pomóc”.  
  
Członek Zgromadzenia i przewodniczący Komisji ds. Małych Firm Al Stirpe 
powiedział: „Rozszerzenie kwalifikowalności do Programu Dotacji Pomocowych dla 
Małych Firm jest zdroworozsądkowym krokiem w kierunku zapewnienia krytycznej 
pomocy finansowej jeszcze większej liczbie firm i dalszej odbudowy gospodarczej, więc 
cieszę się, że w końcu do niego doszło. Z tego wartego 800 milionów dolarów programu 
rozdano do tej pory tylko 48 milionów, co oznacza, że są dostępne fundusze dla małych 
firm, które walczyły o utrzymanie się na powierzchni podczas pandemii. Zachęcam 
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wszystkie potrzebujące firmy do składania wniosków i będę rzetelnie współpracować 
z gubernator Hochul, aby jak najszybciej uruchomić te fundusze”.  
   
Dotacje w wysokości minimum 5000 USD i maksimum 50 000 USD są obliczane na 
podstawie rocznych przychodów firmy w stanie Nowy Jork za rok 2019. Zwrotowi 
podlegają koszty związane z COVID-19 poniesione w okresie od 1 marca 2020 r. do 
1 kwietnia 2021 r., które mogą obejmować: koszty wynagrodzeń; czynsz za lokal 
komercyjny lub spłaty kredytu hipotecznego za nieruchomość w stanie Nowy Jork; opłaty 
lokalnych podatków od nieruchomości lub podatków szkolnych; koszty ubezpieczenia 
i mediów; koszty środków ochrony osobistej niezbędnych do ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa pracowników oraz konsumentów; koszty ogrzewania, wentylacji 
i klimatyzacji lub innych urządzeń; środki i materiały niezbędne do zapewnienia zgodności 
z procedurami bezpieczeństwa i higieny w czasie pandemii COVID-19.   
   
Organizacja ESD utworzyła i prowadzi stronę internetową 
NYSBusinessRecovery.ny.gov z listą i opisami różnych zasobów dostępnych 
w ramach wsparcia dla małych firm, które potrzebują ulg w związku z pandemią. 
Strona jest stale aktualizowana w miarę pojawiania się kolejnych szczegółów 
i informacji o dofinansowaniach.   
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

ZREZYGNUJ 

 

https://nysbusinessrecovery.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

