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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZWYCIĘZCĘ TRZECIEJ RUNDY KONKURSU
GROW-NY DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO
Firma Every Body Eat otrzymuje główną nagrodę w wysokości 1 mln USD
Ponad 3 mln USD w nagrodach pieniężnych przyznanych ośmiu startupom po
zakończeniu trwającego dwa dni wirtualnego i stacjonarnego konkursu
prezentacji pomysłów biznesowych w Syracuse
Finansowanie konkursu pochodzi z inicjatyw rewitalizacyjnych w
północnej części stanu: CNY Rising, Finger Lakes Forward i Southern Tier
Soaring - Regional Comprehensive Strategies
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że firma Every Body Eat został zwycięzcą
konkursu Grow-NY na innowacje żywnościowe i technologie rolnicze, który koncentruje
się na wzmocnieniu powstającego sektora żywności, napojów i innowacji rolniczych w
regionie Central New York, Finger Lakes i Southern Tier. Innowacyjny konkurs po raz
kolejny przyciągnął grupę wyjątkowych startupów i przedsiębiorczych talentów z całego
świata, aby rywalizowały w trwającym dwa dni konkursie prezentacji pomysłów
biznesowych i bardzo oczekiwanym sympozjum. Firma Every Body Eat była jednym z
ośmiu finalistów, którzy odebrali nagrody pieniężne podczas ceremonii wręczenia
nagród w konkursie Grow-NY Food and Ag Summit, zorganizowanej w Oncenter w
centrum Syracuse. Zwycięskie zespoły muszą zobowiązać się do prowadzenia
działalności w regionach Central New York, Finger Lakes lub Southern Tier przez co
najmniej rok, zapewniając jednocześnie przedstawicielom konkursu Grow-NY niewielki
udział kapitałowy w działalności każdego podmiotu. Fundusze na konkurs, zarządzany
przez Centrum Regionalnego Rozwoju Gospodarczego przy Uniwersytecie Cornell
(Center for Regional Economic Advancement), pochodzą z Inicjatywy na rzecz
Rewitalizacji Stanu (Upstate Revitalization Initiative).
„Pragnę pogratulować wszystkim firmom, które wzięły udział w trzeciej rundzie
konkursu Grow-NY,” powiedziała gubernator Kathy Hochul. „Konkurs ten nie tylko
pomoże tym firmom kontynuować działania w zakresie innowacji, ale także wesprze
regionalne sektory gospodarki w stanie Nowy Jork poprzez zwrócenie jeszcze większej
uwagi świata na nasz, znany na całym świecie, przemysł spożywczy i rolniczy”.

Firma Every Body Eat, z Chicago, IL, produkuje, wprowadza na rynek i sprzedaje

pyszne jedzenie, które jest wolne od kukurydzy, cukru i najczęstszych 14 alergenów,
aby konsumenci mogli je spożywać, niezależnie od ograniczeń dietetycznych lub
preferencji.
„Jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że zostaliśmy wybrani – z tak niesamowitej puli
startupów zajmujących się żywnością i rolnictwem – jako tegoroczny zwycięzca
nagrody głównej w wysokości 1 mln USD w konkursie Grow-NY”, powiedziała Nichole
Wilson, współzałożycielka i prezes firmy Every Body Eat. „Z niecierpliwością
czekamy na wykorzystanie tej nagrody i wszystkich kontaktów, które nawiązaliśmy w
regionie, aby przenieść naszą firmę na następny poziom, rozszerzyć działalność na
rynku i zatrudnić więcej talentów”.
W trzeciej edycji konkursu Grow-NY Food and Ag Summit, ponad 1200 osób
zarejestrowało się na wydarzenie, a publiczność miała możliwość uczestniczenia w
nim osobiście lub wirtualnie. Wydarzenie to obejmowało dyskusje panelowe na temat
największych przeszkód związanych z przemysłem spożywczym i rolniczym,
prezentację sprzedawców i organizacji wspierających społeczność startupów oraz
konkurs prezentowania pomysłów biznesowych, w którym 20 finalistów przedstawiło
swoje propozycje publiczności na żywo. Panel pięciu niezależnych sędziów –
posiadających szeroką i fachową wiedzę z zakresu rolnictwa, produkcji żywności i
przedsiębiorczości – wysłuchało każdej prezentacji i zadawało pytania przed wyborem
ostatecznych laureatów.
Oprócz nagrody głównej w wysokości 1 mln USD, w finale konkursu przyznano również
dwie nagrody w wysokości 500 000 USD oraz cztery nagrody w wysokości 250 000
USD:
Zwycięzca nagrody w wysokości 500 000 USD: Ascribe Bioscience, z Ithaca, NY,
wykorzystuje naturalnie występujące cząsteczki sygnalizacyjne z mikrobiomu
glebowego do produkcji nowatorskich, nietoksycznych biopestycydów o szerokim
spektrum działania, które pobudzają układy odpornościowe roślin w celu zwiększenia
odporności na patogeny i zwiększenia plonów.
Zwycięzca nagrody w wysokości 500 000 USD: Neupeak Robotics, z Surrey, Kanada,
produkuje w pełni autonomiczne kombajny do zbioru jagód, przeznaczone do pracy w
każdych warunkach pogodowych i oświetleniowych, równolegle z pracownikami, aby
zaoszczędzić pieniądze rolników poprzez pobieranie stałej stawki za funt zebranych
jagód.
Zwycięzca nagrody w wysokości 250 000 USD: DraughtLab, z Webster, NY,
produkuje wysokiej jakości narzędzia sensoryczne dla każdego poziomu wiedzy
sensorycznej, oferując praktyczne i przystępne rozwiązania analizy sensorycznej, które
zapewniają realną wartość dla firm każdej wielkości.
Zwycięzca nagrody w wysokości 250 000 USD: EmGenisys, z Houston, TX, to
najnowocześniejsza platforma do oceny zdrowia zarodków, która zapewnia najbardziej

kompleksowy system oceny zarodków, poprawiając wyniki ciąż w technologiach
wspomaganego rozrodu u zwierząt gospodarskich.
Zwycięzca nagrody w wysokości 250 000 USD: Nordetect, z Kopenhagi w Danii,
zapewnia szybką analizę chemiczną składników odżywczych w przemyśle rolnospożywczym. Pierwszym produktem firmy jest test, tzw. „laboratorium chipowe” (labon-a-chip), na obecność składników odżywczych w próbkach gleby, wody i liści,
mający na celu optymalizację ilości nawozów stosowanych do uprawy roślin.
Zwycięzca nagrody w wysokości 250 000 USD: WeRadiate, z Buffalo, NY, posiada
gotowe rozwiązanie do poprawy jakości gleby przy użyciu sprzętu, oprogramowania i
technologii danych, oferując kompletny zestaw narzędzi do tworzenia
wysokowydajnych i wysokiej jakości produktów końcowych z kompostu we wszystkich
miejscach kompostowania.
Podstawą decyzji sędziów o przyznaniu nagród było pięć następujących
kryteriów:
•

•

•
•

•

Opłacalność komercjalizacji i model biznesowy – generowanie przychodów i
utrzymanie struktury kosztów, która pozwala na prowadzenie konkurencyjnej i
zrównoważonej działalności; wykazanie gotowości technologii lub innowacji
wnioskodawcy do spełnienia potrzebnej propozycji wartości.
Zespół – wykazanie poziomu spójności, kompletności i gotowości wśród
założycieli, pracowników i doradców firmy, a także różnorodności i integracji,
które pozwolą zespołowi wykorzystać jego potencjał.
Wartości dla klienta – dostarczanie klientom znaczącej wartości, za którą są
oni skłonni zapłacić; odpowiadanie na istotne potrzeby rynku.
Innowacje w sektorze rolniczym i żywnościowym – wprowadzanie
najnowszych rozwiązań w dziedzinie żywności i rolnictwa oraz przyczynianie się
do uczynienia północnej części stanu Nowy Jork światowym liderem w
dziedzinie innowacji w rolnictwie i żywności.
Tworzenie regionalnych miejsc pracy – potencjał do tworzenia wysokiej
jakości miejsc pracy w regionie objętym programem konkursu Grow-NY i
znaczenie dla istniejącego ekosystemu żywności i rolnictwa.

W konkursie przyznano również nagrodę publiczności „Wybór Publiczności” (Audiance
Choice) dla startupu, który w głosowaniu publiczności wyróżnił się prezentacją
najbardziej innowacyjnego i obiecującego pomysłu. Agri-Trak, z Williamson, NY
otrzyma 10 000 USD w gotówce, których sponsorem jest firma Wegmans, oraz 5000
USD w formie usług marketingowych od firmy The Martin Group. Agri-Trak to pakiet
aplikacji do zarządzania gospodarstwem, opracowanym specjalnie dla przemysłu
przetwórstwa jabłek. Pakiet ten zawiera konfigurowalne moduły, które zapewniają
informacje w czasie rzeczywistym w łatwych do odczytania widżetach, umożliwiając
gospodarstwom podejmowanie codziennych decyzji opartych na danych.

Zwycięskie zespoły będą musiały wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę w regionie
objętym programem konkursu Grow-NY, tj. hrabstw w centralnej części stanu Nowy Jork,
regionów Finger Lakes i Southern Tier, gdzie znajdują się tętniące życiem tereny rolnicze
i kilka dużych ośrodków miejskich, w tym Rochester, Syracuse i Binghamton.
„Tworząc nowe miejsca pracy i dzieląc się nowymi pomysłami, zwycięzcy dwóch
pierwszych rund konkursu Grow-NY food and Ag w ciągu niespełna dwóch lat dokonali
istotnej zmiany w ekosystemie żywności i rolnictwa w naszym regionie”, powiedziała
Jenn Smith, dyrektor programowy konkursu Grow-NY. „Jesteśmy przekonani, że
tegoroczni zwycięzcy będą kontynuować ten wzrost. Jakość startupów walczących o
nagrody w tym roku była niesamowita – gratulacje dla wszystkich zwycięzców!”.
Łącznie do udziału w konkursie zgłosiło się 330 startupów z 32 krajów, w tym z
Singapuru, Izraela i Szwajcarii. Na terenie Stanów Zjednoczonych reprezentowane były
23 stany, w tym 138 zgłoszeń ze stanu Nowy Jork. 44% wnioskodawców stanowiły
kobiety i 51% założyciele z niedostatecznie reprezentowanych grup mniejszościowych,
co wskazuje na istotny wzrost w stosunku do ubiegłorocznej puli wnioskodawców. Przed
przystąpieniem do konkursu 20 finalistów otrzymało dedykowaną opiekę mentorską od
wybranych przez siebie regionalnych doradców biznesowych.
Pełniąca obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowana na
stanowisko prezesa i dyrektora generalnego, Hope Knight, powiedziała:
„Gratuluję dzisiejszym zwycięzcom i wszystkim, którzy wzięli udział w trzeciej rundzie
konkursu Grow-NY. Konkurs biznesowy oparty na rolnictwie odzwierciedla ciągłe
wsparcie władz stanu Nowy Jork na rzecz budowania ekosystemów
przedsiębiorczości, mających na celu pobudzenie innowacyjnego wzrostu
gospodarczego w bogatych obszarach rolniczych i gospodarczych w regionach Finger
Lakes, Central i Southern Tier”.
Komisarz stanu ds. rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Konkurs Grow-NY
podkreśla siłę i różnorodność przedsiębiorstw rolnych i spożywczych w stanie Nowy
Jork, przyciągając ekscytujące, nowatorskie firmy, które tworzą technologie rolnicze i
miejsca pracy przyszłości, jednocześnie wspierając nasze lokalne gospodarstwa.
Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich startupów i przedsiębiorców, którzy wzięli
udział w tym konkursie. Jest to już trzecia runda konkursu Grow-NY, który okazuje się
być programem integralnie związanym z rozwojem i wzmocnieniem gospodarki rolnej
w stanie Nowy Jork”.
Przewodniczący Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Central
New York oraz Prezes i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Producentów
Regionu Central New York, Randy Wolken i Deborah Stanley, prezes SUNY w
Oswego, powiedzieli: „Mamy przyjemność pogratulować wszystkim dzisiejszym
zwycięzcom oraz uczestnikom trzeciej rundy konkursu Grow-NY, która w tym roku
odbył się w centrum Syracuse. Stan Nowy Jork nadal doświadcza bezprecedensowego
wzrostu w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Konkurs Grow-NY stanowi kolejną
ekscytującą inwestycję w naszej społeczności, która jeszcze bardziej przyspieszy

wzrost zatrudnienia w regionie i wesprze nasz przemysł rolniczy w regionie Central
New York, zapewniając jej dalszy rozwój”.
Współprzewodniczący Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu
Finger Lakes, Bob Duffy, prezes i dyrektor generalny Okręgowej Izby Handlowej
w Rochester oraz dr Denise Battles, prezes SUNY, Geneseo, powiedzieli:
„Jesteśmy niezwykle dumni z wszystkich uczestników trzeciej rundy tego
innowacyjnego konkursu. Rada Regionalna jest skoncentrowana na rozwoju
stanowego przemysłu rolnego i spożywczego. Dzięki naszym stałym inwestycjom w
konkurs Grow-NY możemy pomóc partnerom związanym z lokalnym przemysłem w
nawiązaniu współpracy z przedsiębiorcami o nowatorskich pomysłach, co dodatkowo
wspiera nasze wielotorowe podejście do tworzenia dobrze prosperującej gospodarki w
regionie”.
Współprzewodniczący Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu
Southern Tier, dyrektor wykonawcza, Judy McKinney z organizacji Partnerstwo
Hrabstwa Schuyler na rzecz Rozwoju Gospodarczego i dr Kevin Drumm, prezes
Broome Community College przy SUNY, powiedzieli: „Składamy serdeczne
gratulacje zwycięskim zespołom i wszystkim uczestnikom trzeciej rundy Grow-NY.
Innowacyjność i przedsiębiorczość są kluczem do naszej przyszłości gospodarczej.
Przemysł rolniczy w stanie Nowy Jork jest jednym z najbardziej zróżnicowanych i
prestiżowych na świecie, a ta inicjatywa wyróżnia go spośród innych stanów, bez
wątpienia przyczyniając się do dalszego sukcesu gospodarczego naszego regionu”.
Więcej informacji na temat konkursu Grown-NY można znaleźć na stronie
https://www.grow-ny.com.
Więcej informacji na temat Centrum Wspierania Gospodarki Regionalnej przy
Uniwersytecie Cornell można znaleźć na stronie https://crea.cornell.edu/
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który jest
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym fotonikę,
rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w regionie
widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” dzięki
stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Regionu
Upstate (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 8200 nowych miejsc pracy. Więcej
informacji można znaleźć tutaj.
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.
Przyspieszenie rozwoju regionu Southern Tier
Ogłoszona dziś inwestycja jest częścią programu „Southern Tier Soaring”, który jest
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Regionalny plan koncentruje się na
przyciąganiu utalentowanych pracowników, rozwoju biznesu i wspieraniu innowacji.
Obecnie w regionie widoczne jest przyspieszenie programu „Southern Tier Soaring”
dzięki stanowej inwestycji o wartości 500 mln dolarów w ramach inicjatywy rewitalizacji
północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w
wysokości 500 mln dolarów zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld
dolarów, co zgodnie z planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 10 200
nowych miejsc pracy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
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