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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA MIASTA HAVERSTRAW I OSSINING
ZWYCIĘZCAMI 10 MLN USD W PIĄTEJ RUNDY KONKURSU INICJATYWY NA
RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA W REGIONIE MID-HUDSON
Władze stanu będą współpracować z mieszkańcami, liderami społecznymi i
urzędnikami publicznymi w celu przekształcenia śródmieść w miastach
Haverstraw i Ossining
Inwestycje na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia są kluczową częścią
kompleksowej strategii stanu mającej na celu rewitalizację społeczności i rozwój
gospodarki
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że miasta Haverstraw i Ossining otrzymają
po 10 mln USD dofinansowania jako zwycięzcy piątej rundy konkursu Inicjatywy na
rzecz Rewitalizacji Śródmieścia (Downtown Revitalization Initiative, DRI) w regionie
Mid-Hudson. W ramach piątej rundy konkursu DRI, każdy z 10 regionów rozwoju
gospodarczego stanu otrzymuje 20 mln USD, co zapewnia łączne środki od władz
stanu w wysokości 200 mln USD przeznaczone na finansowanie i inwestycje, aby
pomóc społecznościom pobudzić ich gospodarki po pandemii COVID-19 poprzez
przekształcenie śródmieść w tętniące życiem dzielnice.
„Nasze śródmieścia są ośrodkami, w których społeczności łączą się i rozwijają, a jako
były lokalny urzędnik doskonale wiem, jak bardzo te fundusze mogą wpłynąć na
podniesienie jakości życia”, powiedziała gubernator Hochul. „Poprzez naszą
Inicjatywę na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia, będziemy nadal zapewniać
społecznościom, takim jak miasta Ossining i Haverstraw, w całym stanie, dodatkowy
impuls, którego potrzebują, aby podnieść się po pandemii i stworzyć bardziej
funkcjonalne, przyjazne do życia i dostosowane do ruchu pieszego śródmieścia”.
Zastępca gubernator, Brian Benjamin, powiedział: „Majac na celu odbudowę stanu
Nowy Jork, musimy inwestować w śródmieścia w całym stanie, dlatego Inicjatywa na
rzecz Rewitalizacji Śródmieścia jest tak ważna. Dzięki tej inwestycji w poprawę
infrastruktury, te obszary staną się regionalnymi centrami aktywności gospodarczej i
kulturalnej.”
DRI służy jako kamień węgielny polityki rozwoju gospodarczego stanu, przekształcając
śródmiejskie dzielnice w tętniące życiem centra aktywności, które oferują wysoką

jakość życia i przyciągają nowe inwestycje, przedsiębiorstwa, zapewniają miejsca
pracy oraz różnorodność ekonomiczną i mieszkaniową. W tej rundzie konkursu
gubernator Hochul podwoiła fundusze ze 100 mln USD do 200 mln USD i umożliwiła
każdej Regionalnej Radzie Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic
Development Council) zdecydować, czy nominować dwóch laureatów, którzy
otrzymają 10 mln USD, czy jednego, który otrzyma 20 mln USD na transformacyjne i
katalityczne projekty przebudowy śródmieścia. Podobnie jak w poprzednich rundach
konkursu DRI, każda wybrana społeczność opracuje plan strategiczny poprzez
oddolny, oparty na społeczności lokalnej proces planowania, który odzwierciedli wizję
rewitalizacji centrum miasta i zidentyfikuje listę najważniejszych projektów, które mają
potencjał, aby przekształcić centrum miasta i wykorzystać dalsze prywatne i publiczne
inwestycje. Fundusze w ramach DRI zostaną następnie przyznane dla wybranych
projektów, które mają największy potencjał, aby rozpocząć rewitalizację i zrealizować
wizję społeczności dla centrum miasta. Program DRI jest prowadzony przez
Departament Stanu (Department of State), a dzięki partnerstwu z Biurem ds. Badań i
Rozwoju Energetyki stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and
Development Authority, NYSERDA), objęte finansowaniem podmioty otrzymają
wsparcie techniczne, aby pomóc im we wprowadzeniu zasad neutralności węglowej,
wspierając cel władz stanu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 85
procent do 2050 r.
Haverstraw
Śródmieście miejscowości Haverstraw to obszar o dużej gęstości zaludnienia,
położony w pobliżu nabrzeża rzeki Hudson. Wioska dąży do uczynienia z tego obszaru
integracyjnego, tętniącego życiem centrum miejskiego na miarę XXI wieku, w którym
mieszkańcy i goście mogą mieszkać, pracować, uczyć się i spędzać czas wolny.
Władze Haverstraw zaangażowały się w rewitalizację swojego śródmieścia, realizując
wiele ukończonych i bieżących projektów, w tym szereg inwestycji o mieszanym
przeznaczeniu, nową nadbrzeżną promenadę i ulepszenia przestrzeni ulicznej.
Opierając się na tych działaniach, władze Haverstraw zamierzają zagospodarować
pustostany, poszerzyć przestrzeń publiczną, zwiększyć aktywność gospodarczą i
dostęp do nabrzeża, a także podkreślić swoją bogatą historię.
Ossining
Działania w ramach programu DRI w Ossining będą skoncentrowane na dzielnicy
Waterfront. Władze Ossining, którego śródmieście znajduje się zarówno w rejestrze
stanowym, jak i krajowym rejestrze zabytków, chcą wykorzystać jego istniejące atuty, w
tym bogatą historię, udogodnienia publiczne, zaangażowanych mieszkańców i
innowacyjną społeczność biznesową, aby budować na dotychczasowych sukcesach i
wzmocnić swoje śródmieście w celu uzyskania jak największego wpływu
ekonomicznego. Wcześniejsze sukcesy to m.in. wielofunkcyjna inwestycja z parkiem
nadbrzeżnym, promenadą, plażą i pomostem wędkarskim na byłym terenie
poprzemysłowym, projekt deptaka Sing Sing Kill Greenway oraz aktualnie realizowany
projekt Sing Sing Prison Museum. Opierając się na tych projektach, władze Ossining

dążą do poprawy usług komunalnych, zwiększenia dostępu do nabrzeża i jego wpływu
na gospodarkę, rozszerzenia przestrzeni publicznej oraz zmiany przeznaczenia
terenów pod zabudowę.
Rada Rozwoju Gospodarczego Regionu Mid-Hudson przeprowadziła dokładny i
konkurencyjny proces oceny wniosków złożonych przez społeczności z całego regionu
i wzięła pod uwagę wszystkie siedem poniższych kryteriów, zanim zarekomendowała
miasta Haverstraw i Ossining jako kandydatów do nominacji:
•
•
•

•

•

•

•
•

Śródmieście powinno być kompaktowe, z dobrze zdefiniowanymi granicami;
Śródmieście musi posiadać potencjał, aby wykorzystać wcześniejsze lub
katalizować przyszłe prywatne i publiczne inwestycje w dzielnicy i jej otoczeniu;
Powinien istnieć niedawny lub zbliżający się wzrost zatrudnienia w obrębie lub w
bliskiej odległości od śródmieścia, który może przyciągnąć pracowników do
śródmieścia, wspierać przebudowę i sprawić, że wzrost będzie zrównoważony;
Śródmieście musi stanowić atrakcyjną i przyjazną do życia społeczność dla
zróżnicowanej populacji osób w każdym wieku, o różnych dochodach, płci,
tożsamości, zdolnościach, mobilności i pochodzeniu kulturowym;
Władze gminy już powinny ustanowić lub planować ustanawianie i wdrażanie
zasad, które zwiększają możliwość zamieszkania i jakość życia, w tym
korzystania z lokalnych banków ziemi, nowoczesnych kodeksów
zagospodarowania przestrzennego i standardów parkingowych, planów
kompletnych ulic, projektów energooszczędnych, ekologicznych miejsc pracy i
rozwoju zorientowanego na transport;
Władze gminy powinny przeprowadzić otwarty i solidny proces zaangażowania
społeczności, którego wynikiem jest wizja rewitalizacji śródmieścia oraz wstępna
lista projektów i inicjatyw, które mogą zostać włączone do strategicznego planu
inwestycyjnego DRI;
Władze gminy muszą posiadać lokalną zdolność do zarządzania procesem DRI;
oraz
Władze gminy zidentyfikowały projekty transformacyjne, które będą gotowe do
natychmiastowego wdrożenia dzięki napływowi funduszy w ramach DRI.

Miasta Haverstraw i Ossining dołączają teraz do grona miast Middletown, Kingston,
New Rochelle i Peekskill, które były zwycięzcami regionu Mid-Hudson odpowiednio w
pierwszych czterech rundach konkursu DRI.
Prowadzony przez Departament Stanu, międzyagencyjny zespół ekspertów stanowych
będzie teraz współpracować z władzami miast Haverstraw i Ossining, aby rozpocząć
proces opracowywania Planu Inwestycji Strategicznych w celu rewitalizacji ich
śródmieść, przy wykorzystaniu do 300 000 USD w funduszach na planowanie,
pochodzących z dotacji DRI w wysokości 10 mln USD. Lokalne Komisje ds.
Planowania, składające się z przedstawicieli gmin, liderów społeczności lokalnych i
innych interesariuszy, będą kierować tymi działaniami, wspierane przez zespół
ekspertów z sektora prywatnego i planistów w stanie. Celem opracowywania Planów

Inwestycji Strategicznych jest zbadanie lokalnych atutów i możliwości oraz
zidentyfikowanie projektów rozwoju gospodarczego, transportu, mieszkalnictwa i
społeczności, które są zgodne z wizją każdej społeczności w zakresie rewitalizacji
śródmieścia i które są gotowe do wdrożenia. Plany Inwestycji Strategicznych będą
stanowiły wytyczne dla inwestowania funduszy z dotacji DRI w projekty rewitalizacyjne,
które przyczynią się do rozwoju wizji społeczności lokalnej w centrum miasta i które
mogą wzmocnić i rozszerzyć stanową inwestycję w wysokości 10 mln USD. Plany
związane z piątą rundą konkursu DRI zostaną ukończone w 2022 r.
Sekretarz Stanu, Rossana Rosado, powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji
Śródmieścia pomoże ożywić gospodarki Haverstraw i Ossining podczas wychodzenia
z pandemii. Departament Stanu z niecierpliwością czeka na współpracę z każdą z tych
miejscowości w celu opracowania strategicznego planu, który pozwoli wykorzystać
prywatne inwestycje i stworzyć lepszą infrastrukturę dla mieszkańców, firm i gości
właśnie tutaj, w regionie Mid-Hudson”.
Pełniąca obowiązki komisarza firmy Empire State Development oraz
desygnowana na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego, Hope
Knight, powiedziała: „Gratuluję władzom Ossining i Haverstraw znakomitych planów
rewitalizacji ich śródmieść. Obie miejscowości dzielą wspólne koncepcje, które tworzą
główny temat – ich nabrzeża, ich historia oraz zróżnicowane i bogate kulturowo
społeczności zapewniają silny fundament, na którym ich śródmieścia mogą się
rozwijać i prosperować. Ta zwycięska kombinacja oraz wsparcie w ramach dotacji DRI
zapewnia, że społeczności w miejscowościach Ossining i Haverstraw mogą nadal
prosperować dla przyszłych pokoleń”.
Komisarz z Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej w stanie Nowy Jork,
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia
to kompleksowa i wielotorowa strategia mająca na celu podniesienie i ożywienie
lokalnych gospodarek stanu Nowy Jork. Haverstraw i Ossining to piękne społeczności
położone nad rzeką, posiadające znaczące atuty i rosnącą populację. Ogłoszone dziś
dotacje w wysokości 10 mln USD pomogą tym śródmiejskim centrom
zmaksymalizować ich potencjał i rozszerzyć możliwości niedrogiego zakwaterowania
dla mieszkańców stanu Nowy Jork”.
Prezes i Dyrektor Generalny NYSERDA powiedziała, Doreen M. Harris,
powiedziała: „NYSERDA ma przyjemność współpracować z naszymi kolegami z
Departamentu Stanu na rzecz realizacji celów neutralności węglowej w ramach działań
rewitalizacyjnych w centrum miasta. Z niecierpliwością czekamy na wsparcie
techniczne i wskazówki dla władz miast Haverstraw i Ossining, aby mogły one włączyć
zasady efektywności energetycznej do swoich planów, wspierając rozwój bardziej
bezemisyjnych, zrównoważonych społeczności w całym stanie, w miarę jak będziemy
budować naszą proekologiczną gospodarkę”.
Senator, James Skoufis, powiedział: „Wybór Haverstraw jako laureata Inicjatywy na
rzecz Rewitalizacji Śródmieścia jest ekscytujący i zapewni ukierunkowane fundusze

stanowe w celu wygenerowania nowych inwestycji, które wspierają wzrost
gospodarczy w tej społeczności. Gratuluję zespołowi miasta Haverstraw za jego pracę
nad zwycięskim wnioskiem i dziękuję gubernator Hochul”.
Senator, Elijah Reichlin-Melnick, powiedział: „Plan DRI zakłada wykorzystanie
niektórych z najlepszych atutów tej społeczności, w tym nabrzeża i bogatego
dziedzictwa, aby stworzyć bardziej dynamiczną i atrakcyjną dzielnicę, która przyciągnie
nowych mieszkańców, gości i przedsiębiorców. Jestem wdzięczny gubernator Hochul,
Departamentowi Stanu i Regionalnej Radzie Rozwoju Gospodarczego regionu MidHudson za ich zaangażowanie w ten wspaniały program i cieszę się, że mogę
świętować tę znakomitą wiadomość z mieszkańcami i urzędnikami w Ossining”.
Członek Zgormadzenia, Kenneth Zebrowski, powiedział: „Fundusze w wysokości
10 mln USD w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia będą miały wpływ
na przekształcenie wioski Haverstraw.Ta stanowa inwestycja pozwoli na
kontynuowanie lokalnych działań mających na celu stworzenie dynamicznej
społeczności nadrzecznej, która zachęci nowych mieszkańców i przedsiębiorców do
zapuszczenia korzeni, a gości do odkrywania wszystkiego, co miejscowość ma do
zaoferowania. Jest to ekscytujący dzień i pragnę podziękować gubernator Hochul”.
Członkini Zgromadzenia, Sandy Galef, powiedziała: „Dzisiejsze ogłoszenie jest
wygraną dla Ossining i z przyjemnością podzielę się tą wiadomością z gubernator
Hochul. Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia pomaga gminom w całym
regionie w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i jestem podekscytowana, że
projekty i ulepszenia, które powstaną dzięki tej dotacji w wysokości 10 mln USD,
zostaną zrealizowane. Gratulacje!”
Burmistrz Haverstraw, Michael Kohut, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul za
ten wielki zaszczyt. Jestem niezwykle dumny ze wspólnego czasu, poświęcenia i
wysiłku, który został włożony w nasz plan Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji
Śródmieścia. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli osiągnąć ten cel i zapewnić nam
fundusze na rozwój gospodarczy”.
Burmistrz Ossining, Rika Levin, powiedziała: „To ekscytujący dzień dla Ossining i
świadectwo ciężkiej pracy tak wielu ludzi tutaj w wiosce. Dziękuję gubernator Hochul
za zapewnienie kwoty 10 mln USD dna ten program dla naszej społeczności. Z
niecierpliwością czekamy na wspaniałe projekty i postępy, które te fundusze
zapewnią”.
Przewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Mid Hudson, Prezydent
SUNY New Paltz, dr Donald P. Christian, powiedział: „Gratulacje dla Ossining i
Haverstraw za wspaniałe plany rewizji ich śródmieść. Inwestycje te pomogą ożywić ich
śródmieścia, rozwinąć lokalną przedsiębiorczość i przekształcić ich społeczności.
Innowacyjne i przemyślane projekty realizowane w ramach DRI przyczyniły się do
rzeczywistych zmian w całym stanie i będą dalej wspierać naszą pracę nad
przeprojektowaniem i odbudową jeszcze silniejszego stanu Nowy Jork w przyszłości”.

Informacje na temat Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieścia
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia została uruchomiona w 2016 r. w celu
przyspieszenia i rozszerzenia rewitalizacji śródmieść i dzielnic we wszystkich
dziesięciu regionach stanu, aby służyły jako centra aktywności i katalizatory inwestycji.
Inicjatywa stanowi bezprecedensową i innowacyjną strategię w formacie „planuj i
działaj”, łączącą strategiczne planowanie z natychmiastową realizacją.
W pierwszych czterech latach trwania programu, władze stanu przeznaczyły 400 mln
USD na inwestycje w śródmieścia, które dojrzały do rewitalizacji i mają potencjał, aby
stać się magnesem dla rozwoju, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej
różnorodności ekonomicznej i mieszkaniowej oraz możliwości. Na realizację piątej
rundy DRI przeznaczono dodatkowe 200 mln USD. Uczestniczące w projekcie
społeczności są wybierane do programu przez 10 stanowych Rad Rozwoju
Gospodarczego Regionu na podstawie potencjału przekształcania śródmieść. Każdej
społeczności przyznano co najmniej 10 mln USD na opracowanie strategicznego planu
inwestycyjnego dla śródmieścia i wdrożenie kluczowych projektów wspomagających
realizację wizji rewitalizacji oraz pozyskanie dodatkowych inwestycji prywatnych i
publicznych.
Odbudowa śródmieścia odgrywa krytyczną rolę w wiodących w kraju działaniach władz
stanu na rzecz odwrócenia zmian klimatycznych i promowania sprawiedliwości
klimatycznej poprzez tworzenie społeczności przystosowanych do ruchu pieszego,
rowerowego i tranzytowego, które znacznie ograniczają wykorzystanie samochodów i
emisję gazów cieplarnianych. DRI wspiera również stanową inicjatywę na rzecz
ochrony zdrowia we wszystkich obszarach działań politycznych (Health Across All
Policies/Age-Friendly NY), tworząc więcej możliwości rekreacji i ćwiczeń na świeżym
powietrzu; oferując bezpieczne, dostępne przestrzenie publiczne dla interakcji
społecznych, co poprawia zdrowie psychiczne; oraz rozszerzając dostęp do świeżej,
pożywnej żywności, szczególnie w społecznościach o niedostatecznych zasobach.
Inicjatywie przewodniczy Sekretarz Stanu Nowego Jorku, Rossana Rosado.
Społeczności otrzymują wsparcie ekspertów z sektora prywatnego oraz zespołu
pracowników agencji państwowych kierowanych przez Departament Stanu w ścisłej
współpracy z Empire State Development oraz ze stanowym Wydziałem Mieszkalnictwa
i Odnowy Społecznej.
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