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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 81 MLN USD W
RAMACH XI RUNDY INICJATYWY REGIONALNEJ RADY ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Pierwsza pula zatwierdzonych dotacji obejmuje 97 gotowych do realizacji
projektów w celu przyspieszenia odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii
Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie ponad 81 mln USD na wsparcie 97
priorytetowych projektów w całym stanie Nowy Jork w ramach Inicjatywy Regionalnej
Rady Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic Development Council initiative). W
tym roku, 150 mln USD w funduszach przeznaczonych na dotacje, od firmy Empire State
Development, zostało udostępnionych w sposób ciągły i oparty na zasadach konkursu
celem wsparcia najpilniejszych potrzeb wnioskodawców. Dodatkowo każdy region może
ubiegać się o 75 mln USD w ramach programu ulg podatkowych (Excelsior Jobs
Program Tax Credit), aby pomóc w przyciągnięciu i rozwoju biznesu w danym regionie.
„Pandemia dotyka każdego zakątka stanu i każdego sektora gospodarki w stanie Nowy
Jork, dlatego musimy zadbać o to, by nasza odbudowa miała taki sam zasięg”,
powiedziała gubernator Hochul. „W miarę jak wychodzimy z pandemii,
wykorzystujemy proces przyznawania dotacji, aby odbudować stan Nowy Jork poprzez
wspieranie projektów gotowych do realizacji, które mogą przyspieszyć nowe inwestycje
i pobudzić wzrost gospodarczy w każdej społeczności.
„Poprzez wspólne, oddolne i regionalne podejście do rozwoju gospodarczego, projekty
te zostały wybrane ze względu na ich innowacyjność, wpływ na społeczności i
potencjał pozytywnych zmian będących następstwem pandemii”, powiedział Brian
Benjamin, zastępca gubernator. „Niezależnie od tego, czy jest to rozwój siły
roboczej, turystyka, proekologiczne inwestycje czy produkcja krajowa, idziemy
naprzód, aby wspierać silną i dobrze prosperującą gospodarkę w stanie Nowy Jork”.
Wnioski o dotację ESD pozostają otwarte, a ich rozpatrywanie odbywa się na bieżąco,
aż do wyczerpania środków. Wnioskodawcy przedstawiający dobrze opracowane,
gotowe do realizacji projekty, które są zgodne z priorytetami rozwoju gospodarczego
stanu i regionu, mogą składać wnioski za pośrednictwem Consolidated Funding
Application.

Pełniąca obowiązki Komisarza Empire State Development oraz desygnowana na
stanowisko prezesa i dyrektora, Hope Knight, powiedziała: „Pandemia COVID ma
katastrofalny wpływ na nasz stan, a szczególnie dotyczy to firm i organizacji, które są
podstawą naszej gospodarki. Przedstawiciele Regionalnych Rad Rozwoju
Gospodarczego, którzy najlepiej znają swoje społeczności, zarekomendowali
innowacyjne projekty, które pomogą ich regionom odbudować się i ponownie wejść na
rynek silniejszymi i bardziej świadomymi na przyszłość”.
Ta wstępna runda projektów priorytetowych została zarekomendowana przez każdą
Radę Regionalną biorąc pod uwagę na ich gotowość projektową i zgodność z planem
strategicznym poszczególnych regionów. Najważniejsze z nich to:
•

Albany College of Pharmacy and Health Sciences (region Capital
Region) - dotacja ESD w wysokości 1,75 mln USD: Instytut Albany
College of Pharmacy and Health Sciences w hrabstwie Albany
zainwestuje blisko 9 mln USD w renowację przestrzeni laboratoryjnej dla
nowych laboratoriów Quality Assurance/Quality Control oraz Cell and
Gene Therapy. W ramach projektu zostaną również przeprowadzone
niezbędne prace budowlane i renowacyjne w celu zainstalowania i
wsparcia działania wysoce wyspecjalizowanego biofarmaceutycznego
sprzętu laboratoryjnego w Centrum Edukacji i Szkoleń
Biofarmaceutycznych (Center for Biopharmaceutical Education and
Training, CBET). Inicjatywa ta będzie wykorzystywać partnerstwo z
przedstawicielami przemysłu, środowisk akademickich i agencji
rządowych w celu wdrażania najnowocześniejszych technologii produkcji
biofarmaceutycznej, aby wspierać obecne i przyszłe zapotrzebowanie na
siłę roboczą, jednocześnie promując rozwój gospodarczy, kontakty ze
społecznością lokalną i zaangażowanie studentów i praktykujących
profesjonalistów.

•

Fotokite Expansion (region Central New York) - dotacja ESD w
wysokości 2,5 mln USD, ulga podatkowa w ramach programu
Excelsior Jobs Program w wysokości 2,5 mln USD: Firma Perspective
Robotics US, LLC będzie jednym z największych i pierwszych najemców
na terenie byłego centrum rozwojowego Syracuse Development Center w
hrabstwie Onondaga, które pozostawało niewykorzystane od 1998 roku,
umożliwiając firmie rozwój globalnego centrum produkcyjnego. W nowym
obiekcie znajdą się najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne, a także
nowe laboratoria i pomieszczenia biurowe na potrzeby firmy. Firma
zainwestuje ponad 21 mln USD oraz stworzy i utrzyma ponad 200 miejsc
pracy.

•

Solar Home Factory (region Finger Lakes) - dotacja ESD w
wysokości 1 mln USD, ulga podatkowa w ramach programu
Excelsior Jobs Program w wysokości 1 mln USD: Firma Solar Home

Factory zainwestuje ponad 21 mln USD i wybuduje nowy obiekt o
powierzchni 108 000 stóp kwadratowych w miejscowości Geneva
(hrabstwo Ontario), w którym będzie produkować zasilane energią
słoneczną, modułowe, wielorodzinne budynki mieszkalne o zerowym
bilansie netto. Jednostki modułowe będą dostarczane do projektów
mieszkaniowych w całym stanie Nowy Jork i instalowane na miejscu.
Firma stworzy 107 nowych miejsc pracy.
•

New York Institute of Technology Microscopy Center (region Long
Island) - dotacja ESD w wysokości 1,05 mln USD: New York Institute
of Technology (NYIT) College of Osteopathic Medicine, mieszczący się w
Old Westbury otwiera Centrum Innowacji Mikroskopowych w celu
przyspieszenia badań i przełomowych metod leczenia chorób
neurodegeneracyjnych, depresji klinicznej i innych, jednocześnie szkoląc
pracowników w zakresie mikroskopii diagnostycznej, wizualizacji i
technologii obrazowania. NYIT zainwestuje ponad 15 mln USD w
Centrum Innowacji Mikroskopowych.

•

Upriver Studios (Region Mid-Hudson) - dotacja ESD w wysokości
500 000 USD: Firma Upriver Studios stworzy kampus neutralny pod
względem emisji dwutlenku węgla i bardziej konkurencyjną serię scen
dźwiękowych dla projektów produkcji filmowych i telewizyjnych w 101 000
stóp kwadratowych najnowocześniejszego obiektu w Saugerties. Projekt
pozwoli firmie Upriver na przyciągnięcie i utrzymanie dużych produkcji
sieciowych, takich jak ta, w przypadku której ostatnio podpisano roczny
kontrakt odnawialny w maju tego roku, co zaowocuje setkami miejsc
pracy i milionami dolarów wpływu na gospodarkę w regionie Mid-Hudson
Valley.

•

HPK Industries (region Mohawk Valley) - dotacja ESD w wysokości
200 000 USD: Firma HPK Industries zakupi nowe maszyny i urządzenia
w celu usprawnienia operacji i automatyzacji procesów, aby ponad
dwukrotnie zwiększyć możliwości produkcyjne w zakresie środków
ochrony indywidualnej w zakładzie w hrabstwie Herkimer. Projekt ten
zaspokoi rosnący popyt, ponieważ firmy z siedzibą w stanie Nowy Jork i
całych Stanach Zjednoczonych dążą zabezpieczenia łańcucha dostaw
produktów ochrony indywidualnej. HPK Industries zainwestuje w zakład
ponad 1 mln USD oraz stworzy i utrzyma 60 miejsc pracy.

•

Governors Island Climate Resiliency Accelerator (region miasta
Nowy Jork) - dotacja ESD w wysokości 2,5 mln USD: Historyczny
budynek 301 na Governors Island zostanie przekształcony w wycenione
na 13,35 mln USD laboratorium Buttermilk Labs; inkubator dla firm,
przedsiębiorców i organizacji non-profit zorientowanych na zmiany
klimatu. Projekt będzie stanowić platformę dla wspierania i zwiększania
skali działalności gospodarczej w zakresie tzw. proekologicznych i

czystych technologii, takich jak morska energia wiatrowa, i jest ważnym
krokiem w kierunku ustanowienia przyszłego Centrum Rozwiązań na
rzecz Klimatu na wyspie. W ramach projektu ma powstać 150 miejsc
pracy dla firm będących najemcami inkubatora.
•

OWD Site Development (North Country) - dotacja ESD w wysokości
2,5 mln USD: Firma OWD Development, LLC zainwestuje ponad 13 mln
USD w przebudowę zaniedbanego, byłego zakładu produkcyjnego na
nowy teren o mieszanym przeznaczeniu. Ten certyfikowany historyczny
projekt rewitalizacyjny, zlokalizowany w Tupper Lake, w hrabstwie
Franklin, będzie obejmować przestrzeń do współpracy i szkoleń,
powierzchnie komercyjne oraz mieszkania na rynku.

•

United Health Services Improving Access to Childcare (region
Southern Tier) - dotacja ESD w wysokości 991 616 USD: Firma United
Health Services (UHS) wyremontuje istniejący obiekt w hrabstwie
Broome, aby zapewnić nowoczesną i zgodną z przepisami opiekę nad
dziećmi, tworząc dodatkowe, wysokiej jakości i komfortowe miejsca
opieki nad dziećmi dla pracowników United Health Services i członków
społeczności. UHS zainwestuje blisko 5 mln USD i stworzy 18 nowych
miejsc pracy.

•

Buffalo Studios (region Western New York) - dotacja ESD w
wysokości 2 mln USD: Firma Buffalo Studios stworzy w South Buffalo,
w hrabstwie Erie, teren studyjny o hollywoodzkiej jakości, który będzie
zawierać obiekty wspierające przemysł filmowy, telewizyjny i gier. Projekt
pozwoli na produkcję filmów fabularnych i seriali telewizyjnych w
obiekcie, a także na postprodukcję, animację, rozwój gier i technologii
przemysłowych. Ponadto firma Buffalo Studios nawiąże współpracę z
Uniwersytetem w Buffalo w celu utworzenia na miejscu kampusu
satelitarnego, który będzie oferować możliwości kształcenia i szkolenia
studentom uniwersytetu oraz mieszkańcom Buffalo i regionu Western
New York. Projekt obejmie również budowę placówki opieki nad dziećmi
na miejscu. Inwestycja o wartości 80 mln USD pozwoli na stworzenie 22
nowych miejsc pracy.

O Skonsolidowanym Wniosku o Finansowanie
Skonsolidowany Wniosek o Finansowanie (Consolidated Funding Application, CFA)
został stworzony w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu składania wniosków o
dotacje. Proces składania CFA oznacza fundamentalną zmianę w sposobie alokacji
zasobów stanowych, zapewniając ograniczenie biurokracji i większą skuteczność w
zaspokajaniu lokalnych potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego. CFA służy jako
pojedynczy punkt dostępu do źródeł finansowania rozwoju gospodarczego, dzięki czemu
wnioskodawcy nie muszą już korzystać z wielu agencji i innych zasobów bez żadnego
mechanizmu koordynacji. Obecnie projekty rozwoju gospodarczego wykorzystują CFA
jako mechanizm wsparcia, aby uzyskać dostęp do wielu stanowych źródeł finansowania

za pośrednictwem jednego wniosku, dzięki czemu proces ten jest szybszy, łatwiejszy i
bardziej produktywny. Więcej informacji o CFA można znaleźć tutaj.
O Regionalnych Radach Rozwoju Gospodarczego
Inicjatywa Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego jest kluczowym elementem
podejścia władz stanu do inwestycji stanowych i rozwoju gospodarczego. W 2011 r.
powołano 10 Rad Regionalnych, których zadaniem jest opracowanie
długoterminowych planów strategicznych na rzecz wzrostu gospodarczego dla swoich
regionów. Rady są partnerstwami publiczno-prywatnymi, w skład których wchodzą
lokalni eksperci i interesariusze z sektora biznesowego, akademickiego,
samorządowego i organizacji pozarządowych. Rady Regionalne na nowo określiły
sposób, w jaki władze stanu Nowy Jork inwestują w tworzenie miejsc pracy i
pobudzanie wzrostu gospodarczego, wprowadzając oddolne podejście oparte na
społeczności lokalnej i ustanawiając proces konkurencyjny dla zasobów stanowych.
Więcej informacji na stronie regionalcouncils.ny.gov.
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