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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZWYCIĘZCĘ WIODĄCEGO W KRAJU
KONKURSU BIZNESOWEGO GENIUS NY
Program GENIUS NY opiera się na postępach CNY Rising – kompleksowej
strategii regionu mającej na celu tworzenie rozwojowych miejsc pracy i
przyciąganie firm do środkowej części stanu Nowy Jork
Firma Airtonomy z Północnej Dakoty zdobywa główną nagrodę w wysokości 1
mln USD
Czterech dodatkowych finalistów otrzymuje po 500 000 USD
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że firma Airtonomy, z Grand Forks w Północnej
Dakocie, jest zdobywcą głównej nagrody w wysokości 1 mln USD w piątej rundzie
konkursu programu inkubatora GENIUS NY. Trwający rok program GENIUS NY jest
największym na świecie konkursem biznesowym skupiającym się na systemach
bezzałogowych (unmanned aircraft systems, UAS), połączonych platformach i innych
sektorach opartych na technologii. Airial Robotics z Hamburga, Niemcy, CarScanner z
Krakowa, Polska, Circle Optics z Rochester, Nowy Jork i WindShape z Genewy,
Szwajcaria zostały nagrodzone inwestycjami w wysokości 500 000 USD po
zakończeniu piątej rundy wirtualnych prezentacji swoich produktów. Zespoły
wykorzystają te inwestycje do przyspieszenia swojego rozwoju i zwiększenia swojej
obecności w regionie. Do tej pory, władze stanu Nowy Jork zainwestowały 25 mln USD
w GENIUS NY w pięciu rundach konkursu. Uczestnicy GENIUS NY są zobowiązani do
prowadzenia swojej działalności w regionie Central New York przez co najmniej jeden
rok.
„Konkurs GENIUS NY stanowi kontynuację przekształcania krajobrazu regionu Central
New York poprzez przyciąganie do tego niego kolejnej generacji innowacyjnych
przedsiębiorców z całego świata”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasze
nieprzerwane inwestycje w przedsiębiorstwa związane z bezzałogowymi systemami
powietrznymi pomagają zapewnić, że stan Nowy Jork pozostanie liderem w tej ważnej
branży i przyniesie wysokiej jakości miejsca pracy oraz wzrost gospodarczy do regionu
Central New York.”

Program GENIUS NY, administrowany przez dyrektora generalnego firmy CenterState
CEO z TechGarden w Syracuse, zapewnia uczestnikom przestrzeń inkubatora, zasoby
firmy, programowanie i mentoring. Od 2017 r. firmy korzystające z programu GENIUS
NY pozyskały ponad 73,5 mln USD w ramach finansowania następczego i utworzyły 60
miejsc pracy w regionie. Rozwój programu GENIUS NY opiera się na postępie CNY
Rising, wielokrotnie nagradzanego planu strategicznego regionu w celu rewitalizacji
społeczności i rozwoju gospodarki.
Zdobywca nagrody głównej, firma Airtonomy, która rozpoczęła działalność w 2018 r. i
zatrudnia 25 pracowników, zapewnia technologię jednolitego zbierania danych za
pomocą autonomicznych pojazdów lub dronów. Sprawia, że skomplikowany lot jest tak
łatwy, jak naciśnięcie przycisku, dzięki czemu technik wiatrowy, strażnik lub pracownik
linii energetycznej może bezpiecznie i konsekwentnie obsługiwać drona oraz zbierać
dane w jednolity sposób. Oznacza to, że zebrane dane mogą być przetwarzane
automatycznie przy użyciu uczenia maszynowego i przekształcane w inteligencję
możliwą do wykorzystania przez organizację.
Założyciel i dyrektor generalny Airtonomy, dr Joshua R. Riedy, powiedział:
„Airtonomy przekształca krajobraz UAS i jesteśmy zaszczyceni, że uzyskaliśmy tytuł
zwycięzców konkursu GENIUS NY 2021. Ta nagroda będzie napędzać dalszy rozwój
Airtonomy i zaowocuje zatrudnieniem lokalnych talentów oraz bezpośrednią inwestycją
w ekosystem UAS, w tym w całym regionie Central. Program GENIUS NY, a zwłaszcza
niesamowici ludzie i organizacje w nim uczestniczące, jest czymś niezwykłym. Nie
możemy doczekać się, aby odwzajemnić to wsparcie, którego wraz z innymi startupami
w regionie doświadczyliśmy. GENIUS NY jest przykładem połączenia, networkingu i
wsparcia, które są kluczowe dla sukcesu startupu. Bardzo dobrze poznaliśmy
pozostałych finalistów i każdy z nich jest wybitny, więc jesteśmy dumni, że możemy
znaleźć się w tym zacnym gronie.”
Dyrektor GENIUS NY w CenterState CEO Kara Jones powiedziała: „Finały
prezentacji produktów to ważny kamień milowy dla zespołów uczestniczących w
programie GENIUS NY. Zapewnia on wstępną inwestycję, aby przyspieszyć ich rozwój i
oznacza pomyślne zakończenie pierwszej fazy programu”, powiedziała Kara Jones,
dyrektor GENIUS NY w CenterState CEO. Zespoły rozpoczną teraz drugą fazę
konkursu, w której wykorzystają informacje otrzymane od sędziów, aby wejść na rynek,
zbudować silniejsze partnerstwo z zespołami programu GENIUS NY z poprzednich
rund, skupić się na rozwoju technologii i biznesu, zatrudnieniu, założeniu siedziby oraz
biur w regionie Central New York. Każdy zespół otrzyma ukierunkowane wsparcie ze
strony mentorów i doradców oraz będzie mieć dodatkowe możliwości spotkania z
inwestorami, aby zapewnić sobie sukces.”
Prezes CenterState CEO, Rob Simpson, powiedział: „Inwestycje dokonane za
pośrednictwem programu GENIUS NY, w połączeniu z zasobami i programowaniem
wsparcia, przyspieszą wzrost tych firm o wysokim potencjale z sektora UAS i zapewnią
rozwój samego sektora UAS w naszym regionie. W miarę jak będą one zakładać swoje
firmy w regionie, zapewnimy ukierunkowane wsparcie rozwoju ich działalności, aby

umożliwić im wykorzystanie tych inwestycji, rozwijać swoje technologie i platformy,
tworzyć miejsca pracy i przyczyniać się do rozwijającego się ekosystemu UAS, który
ustanowiliśmy w regionie Central New York.”
Oprócz konkursu akceleratora GENIUS NY, władze stanu Nowy Jork koncentrują się na
dokonywaniu dużych inwestycji w przemysł bezzałogowych systemów powietrznych w
regionie Central New York i dolinie Mohawk. W 2016 r. władze stanu Nowy Jork
zobowiązały się do zainwestowania 30 mln USD w rozwój 50-milowego korytarza do
testowania dronów między Syracuse a Rzymem w ramach inicjatywy na rzecz
rewitalizacji północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative). W 2020 r.
urzędnicy zaprezentowali Skydome, mały bezzałogowy system powietrzny (small
unmanned aircraft system, SUAS), obiekt do eksperymentów i testów na
międzynarodowym lotnisku Griffiss w Rome, w hrabstwie Oneida. Dziś pierwszy na
świecie 50-milowy korytarz zarządzania ruchem bezzałogowym między Syracuse a
Rzymem jest globalnym liderem w testowaniu platform i innowacji UAS.
Dyrektor operacyjny Empire State Development i zastępca komisarza
wykonawczego, Kevin Younis, powiedział: „Konkurs inkubatora biznesowego
GENIUS NY pomaga napędzać ciągły wzrost branży bezzałogowych systemów
powietrznych w regionie Central New York. Gratuluję wszystkim tym firmom, które
wprowadzają przedsiębiorcze pomysły do regionu, gdzie mogą skorzystać z
niezrównanych aktywów i infrastruktury UAS w stanie Nowy Jork.”
Senator stanu, Rachel May, powiedziała: „Gratuluję Airtonomy zdobycia głównej
nagrody w tegorocznym konkursie GENIUS NY i czekam na inwestycje, które poczynią
w naszym regionie i gospodarce. Energia i innowacyjność, którą reprezentują, jest
niezbędna do dalszego budowania dobrze prosperującej gospodarki przedsiębiorczości
w regionie Central New York. Każdy z tegorocznych zwycięzców pomoże naszej
lokalnej gospodarce prosperować i zatrzymać talenty, których potrzebujemy, aby nasz
region stał się silniejszy.”
Senator, John W. Mannion, powiedział: „Region Central New York ma wspaniałą
historię innowacji, a takie firmy jak Airtonomy i wszyscy uczestnicy programu GENIUS
NY kontynuują tę tradycję. To one napędzają tworzenie miejsc pracy i gospodarkę jutra,
dlatego z niecierpliwością czekam na ich rozwój w naszej społeczności. Jestem
wdzięczny gubernator Hochul za wspieranie przedsiębiorców i przemysłu UAS w stanie
Nowy Jork.”
Senator stanu, Al Stirpe, powiedział: „Gratuluję zwycięzcom konkursu 2021 GENIUS
NY, a w szczególności firmie Airtonomy za zdobycie głównej nagrody. Firmy te będą
mile widzianym dodatkiem do dobrze rozwijającego się przemysłu technologicznego w
regionie Central New York. Przez ostatnie pięć lat przedstawiciele programu GENIUS
NY inwestują w startupy, które chcą zmienić sposób funkcjonowania naszych
społeczności i łączą je z zasobami, wspierającymi ich rozwój. Z niecierpliwością
czekam, aby zobaczyć, jak te startupy zmieniają przyszłość naszego regionu i
globalnego rynku technologicznego.”

Członek Zgromadzenia, William B. Magnarelli, powiedział: „Konkurs Genius NY w
dalszym ciągu pomaga regionowi Central New York utrzymać status ośrodka dla
innowacyjnych firm badających bezzałogowe systemy powietrzne i inne wiodące
technologie. Z niecierpliwością czekam, aby obserwować, jak ta współpraca, zarówno z
Tech Garden, jak i lokalnymi firmami, przynosi wiedzę i nowe pomysły na czoło branży
bezzałogowych systemów powietrznych.”
Członkini Zgromadzenia, Pamela Hunter, powiedziała: „Innowacje związane z
systemami bezzałogowymi nadal wzmacniają naszą gospodarkę w regionie Central
New York. Ostatnie nagrody przyznane przez gubernator Hochul rzucają światło na siłę
technologiczną naszych lokalnych firm i stały potencjał w rozwoju siły roboczej.
Gratulacje dla wszystkich finalistów i zdobywcy nagrody w wysokości 1 mln USD – firmy
Airtonomy.”
Naczelnik hrabstwa Onondaga, Ryan McMahon, powiedział: „To niesamowicie
ekscytujące widzieć, jak wschodzący przemysł UAS nadal rozwija się właśnie tutaj, w
centrum Syracuse. W imieniu hrabstwa Onondaga gratuluję i witam te innowacyjne
firmy, które są gotowe do zapuszczenia korzeni w regionie Central New York. Nie mam
wątpliwości, że będą one nadal odgrywać ważną rolę w ogólnym sukcesie
gospodarczym naszych regionów."
Burmistrz miasta Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Gratuluje firmie Airtonomy i
witamy ją w ekscytującym ekosystemie dla technologii bezzałogowych systemów
powietrznych, który rozwija się w mieście Syracuse i regionie Central New York.
Konkurs GENIUS NY pomógł rozszerzyć naszą kulturę przedsiębiorczości i przyczynił
się do realizacji projektu Syracuse Surge, naszej strategii na rzecz inkluzywnego
wzrostu w Nowej Gospodarce. Dziękuję gubernator Hochul za zapewnienie, że władze
stanu Nowy Jork będą kontynuować inwestycje w tę ważną inicjatywę rozwoju
gospodarczego.”
Prezes i dyrektor generalny organizacji Manufacturers Association of Central New
York (MACNY), Randy Wolken, oraz prezes State University of New York w
Oswego, Deborah Stanley, powiedzieli: „Gratulujemy zwycięzcy piątej rundy GENIUS
NY, firmie Airtonomy. Jesteśmy niezwykle dumni, że możemy powitać tych
pomysłowych przedsiębiorców w regionie Central New York, którzy zobowiązują się do
rozwijania swoich innowacyjnych biznesów w tym regionie. Poprzez stałe wsparcie rady
regionalnej dla konkursu GENIUS NY, zapewniamy, że stan Nowy Jork pozostaje w
czołówce rozwijającego się przemysłu UAS w regionie Central New York, tworząc nowe
możliwości i miejsca pracy dla mieszkańców w regionie dla przyszłych pokoleń.”
Biznesplany i wystąpienia zespołów GENIUS NY oceniali: kapitan Houston Mills,
wiceprezes Flight Operations and Safety w UPS; Theresa Mazzullo, dyrektor generalny
Excell Partners; Chedy Hampson, założyciel i dyrektor generalny TCGplayer; Kelly
Wypych, konsultant i emerytowany dyrektor generalny w Cryomech; Clayton Besch,
dyrektor programu Empire State's Development's New York Ventures.

Więcej informacji na temat GENIUS NY można znaleźć tutaj.
Więcej informacji o CenterState CEO i Tech Garden można znaleźć na stronie:
https://www.centerstateceo.com/about-us/partners-programs/tech-garden
Przyspieszenie programu „CNY Rising”
Ukończona dzisiaj inwestycja jest uzupełnieniem programu „CNY Rising”, który jest
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Ten regionalny plan koncentruje się na
wykorzystaniu globalnych możliwości rynkowych, wzmacnianiu przedsiębiorczości i
tworzeniu gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Obecnie w regionie
widoczne jest przyspieszenie programu „CNY Rising” dzięki stanowej inwestycji o
wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy rewitalizacji północnej części stanu (Upstate
Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln USD zachęci
prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z planami władz
regionu pozwoli na stworzenie nawet 5900 nowych miejsc pracy. Więcej informacji
można znaleźć tutaj.
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