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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE KWOTY 7,7 MLN USD NA
FUNDUSZE DLA STRATEGICZNYCH ORGANIZACJI ARTYSTYCZNYCH W CAŁYM
STANIE NOWY JORK
Od czerwca Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki przeznaczyła ponad 36 mln USD w
ramach funduszy stanowych
Najnowsza pula dofinansowania obejmuje 40 grantów na poprawienie dostępu
do funduszy oraz wspieranie kreatywności w lokalnych społecznościach
Nowy Jork – Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie organizacjom
artystycznym na terenie całego stanu Nowy Jork 40 grantów o łącznej wartości 7,7 mln
USD. Przyznane wsparcie finansowe będzie zarządzane przez Radę Stanu Nowy Jork
ds. Sztuki (New York State Council on the Arts, NYSCA) i pozwoli zwiększyć dostęp do
funduszy na sztukę oraz będzie wspierać kreatywność w lokalnych społecznościach.
„Wynikające z pandemii trudności ekonomiczne szczególnie mocno dotknęły instytucje
artystyczne, zagrażając wielu organizacjom, które odgrywają tak ważną rolę w
tętniących życiem, zdrowych społecznościach naszego stanu”, powiedziała
Gubernator Hochul. „Dotacje te zapewnią istotne źródło finansowania, które
organizacje artystyczne mogą wykorzystać, aby uzyskać dostęp do wsparcia
publicznego i wzmocnić kreatywność w lokalnych społecznościach”.
Granty pozwolą wzmocnić szeroką gamę usług, w tym zarządzanie środkami
uzyskanymi w ramach dotacji, pomoc techniczną oraz ukierunkowane wsparcie
skupiające się na pobudzeniu kreatywności i zaangażowania publicznego. Zobacz
pełną listę odbiorców.
Ogólnostanowy program grantowy realizowany przez Radę Stanu Nowy Jork ds.
Sztuki (wcześniej znany jako Program decentralizacji) promuje podejmowanie przez
regionalne organizacje artystyczne decyzji na szczeblu lokalnym. Od czerwca, Rada
przyznała około 6 mln USD dla w ramach dotacji dla organizacji w całym stanie.
W ramach tej kwoty Rada zapewnia bezpośrednie wsparcie dla grupy około 1200
beneficjentów. Dotacje zapewniają organizacjom non-profit więcej możliwości
przekazania ukierunkowanych funduszy na rzecz lokalnych artystów i organizacji
artystycznych, zwiększając tym samym dostęp do finansowania w wszystkich 62
hrabstwach.

„Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki wspiera lokalnych artystów i organizacje non-profit
poprzez administrowanie funduszami we wszystkich regionach naszego wspaniałego
stanu”. Dyrektor wykonawcza Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki, Mara Manus,
powiedziała: „Priorytetem naszych celów strategicznych na rok podatkowy 2022 jest
rozszerzenie kwalifikowalności i zwiększenie dostępu dla całego i zróżnicowanego
ekosystemu artystów i organizacji artystycznych działających na terenie stanu Nowy
Jork. Dotacje NYSCA są kluczowym elementem realizacji misji Rady polegającej na
rozwijaniu i wspieraniu szerokiego grona artystów żyjących i tworzących w stanie Nowy
Jork”.
„Jesteśmy wdzięczni Gubernator Hochul i organom ustawodawczym za uznanie
kluczowej roli, jaką sztuka odgrywa w życiu mieszkańców stanu Nowy Jork i kondycji
naszej gospodarki. Ta inwestycja w sztukę w roku 2022 jest niezbędna dla wieloletniej
odbudowy stanu Nowy Jork, naszego wspólnego ducha i ożywienia lokalnych
gospodarek”, powiedziała przewodnicząca NYSCA, Katherine Nicholls. „Odkąd
NYSCA ogłosiła swoje fundusze na rok podatkowy 2022, przyznała istotne
dofinansowanie i w krótkim czasie zorganizowała wiele wirtualnych spotkań, aby
dotrzeć do wyróżniających się organizacji i artystów w stanie Nowy Jork. W imieniu
Rady jestem dumna z naszego zaangażowania w proces docierania do nowych
wnioskodawców oraz pozyskiwania nowych dotacji, co z kolei pozwoli nam inspirować
artystów i społeczności, w których tworzą”.
Informacje o Radzie Stanu Nowy Jork ds. Sztuki
Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki zajmuje się ochroną i promocją kultury i sztuki, dzięki
którym stan jest wyjątkowym miejscem do życia, pracy i turystyki. Dzięki działaniom
Rady ds. Sztuki wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork mają szansę poznać istotny
wkład przedsięwzięć artystycznych w życie społeczności, edukację, rozwój
gospodarczy i poprawę jakości życia. W ramach swojej działalności związanej z
przyznawaniem dotacji Rada ds. Sztuki w roku podatkowym 2021 przekazała ponad
40 mln USD. Dzięki ogólnostanowym grantom i dotacjom, Rada wspiera sztuki
wizualne, literackie, medialne i performatywne oraz zapewnia specjalne wsparcie dla
edukacji artystycznej i społeczności znajdujących się w trudniejszej sytuacji.
Rada ds. Sztuki wspiera lokalnych twórców, grupując liderów w tej dziedzinie i
zapewniając im możliwości rozwoju organizacyjnego i zawodowego oraz udostępniając
materiały informacyjne. Rada ds. Sztuki została powołana przez gubernatora Nelsona
Rockefellera w 1960 r. i działa do dziś jako instytucja władzy wykonawczej przy
wsparciu Gubernator Kathy Hochul i organów ustawodawczych stanu Nowy Jork.
Więcej informacji o działaniach NYSCA można znaleźć na stronie www.arts.ny.gov, a
także na Facebooku, Twitterze (@NYSCArts) i Instagramie (@NYSCouncilontheArts).
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