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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 
O 1,16 MLD DOLARÓW W RAMACH PROGRAMÓW POMOCY FEMA W 

ŁAGODZENIU SKUTKÓW ZAGROŻEŃ  
   

Programy grantowe Building Resilient Infrastructure and Communities oraz Flood 
Mitigation Assistance zarządzane przez Wydział ds. Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork pomagają w realizacji 
projektów łagodzenia skutków zagrożeń  

   
W związku ze zniszczeniami spowodowanymi przez pozostałości huraganu Ida 
gubernator Hochul zachęca samorządy lokalne i agencje rządowe do składania 

wniosków o kluczowe środki na wzmocnienie odporności  
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że agencje stanowe, samorządy miast i 
miejscowości oraz plemiona indiańskie mogą już ubiegać się o fundusze federalne w 
ramach programów grantowych Building Resilient Infrastructure and Communities i 
Flood Mitigation Assistance o wartości 1,16 mld dolarów. Środki są przeznaczone na 
projekty związane ze wzmacnianiem odporności na skutki przyszłych klęsk żywiołowych 
(powodzi, pożarów lasów i huraganów). Wnioski można składać do 30 listopada 2021 r. 
za pośrednictwem systemu online Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego 
(Federal Emergency Management Agency, FEMA) o nazwie FEMA GO. Wnioski będzie 
rozpatrywać Stanowy Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych (Division of Homeland Security and Emergency Services, DHSES), do 
którego można też kierować ewentualne pytania.  
   
„Zachęcam samorządy lokalne do ubiegania się o te ważne środki federalne, które 
pomogą przygotować się na klęski żywiołowe i łagodzić ich skutki” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Jak pokazały niedawne huragany Fred, Henri i Ida, w stanie 
Nowy Jork występują ekstremalne zjawiska pogodowe powodujące powodzie i 
zniszczenia, szczególnie w społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. 
Nasi partnerzy w samorządach lokalnych zdecydowanie powinni złożyć wnioski o te 
kluczowe środki, które pomogą w walce ze skutkami zmian klimatycznych w naszym 
stanie”.  
   
W tym roku BRIC i FMA będą kłaść nacisk na projekty, które przynoszą korzyści 
marginalizowanym społecznościom, zgodnie z zasadą promowania równego 
traktowania w ramach inicjatywy Justice40. Środki z tych programów zapobiegawczych 
finansują projekty pomagające zwiększyć odporność, ograniczyć straty z powodu klęsk 

https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-building-resilient-infrastructure.pdf
https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_nofo-fiscal-year-2021-flood-mitigation-assistance-grants.pdf
https://www.whitehouse.gov/omb/briefing-room/2021/07/20/the-path-to-achieving-justice40/


żywiołowych i uniknąć przyszłych kosztów związanych z takimi klęskami, zwłaszcza w 
społecznościach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zagrożonych, które są 
często w nieproporcjonalnie większym stopniu dotknięte zmianami klimatycznymi.  
   
Komisarz Stanowego Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych, Patrick A. Murphy, powiedział: „Zachęcamy społeczności z całego 
stanu do ubiegania się o fundusze FEMA na łagodzenie skutków zagrożeń, które 
pomogą w realizacji projektów zapewniających korzyści mieszkańcom i pozwolą lepiej 
przygotować się na przyszłe klęski żywiołowe. Środki te pomogą zmniejszyć podatność 
na niszczycielskie skutki klęsk żywiołowych, chronić życie mieszkańców i sprawniej 
radzić sobie ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi”.  
   
Te pionierskie w skali kraju dotacje nie są przeznaczone na zaspokojenie pilnych 
potrzeb ani wykonywanie napraw po gwałtownych burzach. Ich celem jest pomoc we 
wdrożeniu długoterminowego programu proaktywnego łagodzenia skutków klęsk 
żywiołowych, aby obniżyć ogólny poziom zagrożenia dla ludności i infrastruktury w 
czasie kolejnych niebezpiecznych wydarzeń, a także uniezależnić się od funduszy 
federalnych w przypadku przyszłych klęsk żywiołowych.  
   
Każdy z programów grantowych ma ograniczenie w postaci maksymalnego kosztu 
projektu i odpowiadającego mu udziału środków federalnych. Pozostałe koszty, których 
nie finansują władze federalne, pokrywają wnioskodawcy.  
   
Informacje o dostępnych zasobach dla osób i podmiotów poszkodowanych przez 
huragan Ida można znaleźć na stronie www.ny.gov/ida.  
  
Aby uzyskać więcej informacji, można odwiedzić 
stronę www.dhses.ny.gov/recovery/ lub skontaktować się z DHSES pod 
adresem HazardMitigation@dhses.ny.gov.  
   
O Wydziale ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy 
Jork oferuje przywództwo, koordynowanie i wsparcie działań na rzecz zapobiegania 
aktom terrorystycznym oraz innym katastrofom spowodowanym przez człowieka 
i klęskom żywiołowym, zagrożeniom, pożarom i innym sytuacjom awaryjnym, 
zapewnienia ochrony przed nimi, przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz 
podejmowania działań naprawczych po ich zakończeniu. Więcej informacji znajduje się 
na stronie DHSES na Facebooku, w profilu @NYSDHSES na Twitterze i Instagramie 
oraz na stronie dhses.ny.gov.  
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