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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROCHESTER I NEWARK ZWYCIĘZCAMI 10 

MLN USD W PIĄTEJ RUNDZIE INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI 
ŚRÓDMIEŚCIA W REGIONIE FINGER LAKES  

  
Władze stanu będą współpracować z mieszkańcami, liderami społeczności i 

urzędnikami publicznymi w celu rewitalizacji obszarów śródmiejskich  
  

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 miasto Rochester w hrabstwie Monroe 
oraz wioska Newark w hrabstwie Wayne otrzymają po 10 mln USD dofinansowania 
jako zwycięzcy piątej rundy konkursu Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia w 
regionie Finger Lakes. 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.  
  
„Inwestowanie w nasze śródmieścia jest niezbędne do ponownego ożywienia 
gospodarczego stanu Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Te nagrody 
pieniężne przyczynią się do poprawy infrastruktury w Rochester i Newark, tak aby 
mieszkańcy i turyści mogli cieszyć się wszystkim, co te obszary mają do zaoferowania. 
Finger Lakes to region o bogatej historii i licznych atrakcjach, dlatego z niecierpliwością 
czekam na to, aby zobaczyć, jak zwycięzcy wykorzystają fundusze, by przenieść swoje 
społeczności na wyższy poziom”.  
  

Zastępca gubernator, Brian Benjamin, powiedział: „Podczas gdy nadal zmagamy 
się ze skutkami pandemii COVID-19, ta stanowa Inicjatywa na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieścia jest kluczowym narzędziem pomagającym 
społecznościom w całym Empire State w powrocie do normalności. 
Fundusze w wysokości 20 mln USD przyznane dla Rochester i Newark 
pomogą tym społecznościom w stworzeniu bardziej tętniących życiem 
dzielnic i pobudzeniu ich gospodarek po zakończeniu kryzysu 
związanego z COVID-19”.  



  
Program DRI, który jest realizowany przez Departament Stanu (Department of State) 
jest fundamentem 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. Dzięki realizacji programu DRI, Biuro ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and 
Development Authority, NYSERDA) zapewni wsparcie techniczne, aby pomóc 
beneficjentom we wprowadzeniu zasad neutralności węglowej, wspierając cel władz 
stanu, jakim jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 85 procent do 2050 r.  
  
Rewitalizacja śródmieścia miasta Rochester  
  
W ramach DRI w Rochester skupimy się na przekształceniu długo zaniedbywanego 
obszaru w centrum miasta wzdłuż północnej strony ulic Main Street od Clinton Avenue 
w kierunku biegu rzeki Genesee. Od 2010 r. liczba ludności wzrosła tu o 17%, a 50% 
mieszkańców to osoby w wieku 20-34 lat. W ciągu ostatnich 15 lat w śródmieściu 
Rochester zrealizowano znaczące inwestycje prywatne i publiczne, w tym oddano do 
użytku  nowe budynki mieszkalne, hotele, unowocześniono centrum kongresowe oraz 
utworzono wiele zaawansowanych technologicznie firm i inkubatorów, które pobudzą 
rozwijającą się Strefę Innowacji w Śródmieściu (Downtown Innovation Zone), nie 
zapominając przy tym o rewitalizacji miejskiego nabrzeża w ramach dziesiątek 
projektów, będących częścią wspieranej przez władze stanu inicjatywy o nazwie ROC 
The Riverway. Skrzyżowanie ulic Main i Clinton wymaga jednak gruntownej 
przebudowy, podczas gdy dookoła wciąż zachodzą zmiany.Ten zwycięski plan 
pomoże nam poprawić infrastrukturę ulic i przestrzeni publicznych, unowocześnić 
środowisko zabudowy i zwiększyć dostępność dla pieszych, aby pobudzić dalsze 
inwestycje na tym obszarze, w celu zakończenia rewitalizacji śródmieścia , tworząc 
odradzające się Rochester, gdzie corazwięcejosób będzie chciało mieszkać, pracować 
i spędzać czas wolny.  
  
Newark  
  



Śródmieście Newark to kompaktowy, wygodny do poruszania się pieszo, dobrze 
zdefiniowany i skoncentrowany obszar, który władze wioski chcą uczynić sercem tej 
tętniącej życiem, światowej klasy miejscowości oraz kulturalnym i handlowym centrum 
regionu Finger Lakes, z Kanałem Erie służącym jako centrum handlowe wioski. Dzięki 
licznym, dużym instytucjom i ciągłemu wzrostowi zatrudnienia, w Newark w ciągu 
ostatnich 10 lat zainwestowano prawie 220 mln USD. Szeroko zakrojony proces 
zaangażowania społecznego pozwolił władzom wioski zidentyfikować potrzeby w 
zakresie zabudowy mieszanej, zwiększenia liczby mieszkań dla pracowników i 
seniorów oraz stworzenia nowej przestrzeni do rekreacji i odnowy biologicznej, z 
naciskiem na wykorzystanie przestrzeni wzdłuż Kanału Erie.  
  
Rada Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes (Finger Lakes Regional 
Economic Development Council) przeprowadziła dokładny i konkurencyjny proces 
oceny wniosków złożonych przez społeczności z całego regionu i wzięła pod uwagę 
wszystkie siedem poniższych kryteriów, zanim zarekomendowała Rochester i Newark 
jako kandydatów do tych 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.  

  
Rochester i Newark dołączają teraz do miast Geneva, Batavia, Penn Yan i Seneca 
Falls, które były zwycięzcami w regionie Finger Lakes odpowiednio w pierwszych 
czterech rundach konkursu DRI.  
Władze Rochester i Newark rozpoczynają teraz proces opracowywania Planu 
Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan) w celu rewitalizacji swoich 



śródmieść, przy wykorzystaniu nawet 300 000 USD na cele planistyczne w ramach 
łącznej dotacji DRI o wartości 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.  
  
Pełniący obowiązki sekretarza stanu, Brendan C. Hughes, powiedział: „Inicjatywa 
na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia pomoże ożywić gospodarki Rochester i Newark 
poprzez kapitalizację ostatnich inwestycji poczynionych w każdym śródmieściu. 
Departament Stanu oczekuje na współpracę z każdą z tych społeczności w celu 
rozszerzenia wpływu władz stanu w taki sposób, aby wykorzystać inwestycje prywatne 
do stworzenia większej liczby możliwości dla mieszkańców, przedsiębiorców i gości 
właśnie tutaj, w regionie Finger Lakes”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarza firmy Empire State Development oraz 
desygnowana na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego, Hope Knight, 
powiedziała: „Inwestycje w ramach DRI pomagają ożywić śródmiejskie dzielnice w 
całym stanie Nowy Jork, stanowiąc kluczowy element naszej strategii rozwoju 
gospodarczego. Te fundusze w wysokości 10 mln USD przyznane dla Rochester i 
Newark będą stanowić katalizator projektów transformacyjnych mających na celu 
pobudzenie rozwoju biznesu, tworzenie miejsc pracy i promowanie turystyki – 
wszystko to przyczyni się do jeszcze lepszej przyszłości tych tętniących życiem 
społeczności”.  
  
Komisarz z Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej (Homes and 
Community Renewal, HCR) w stanie Nowy Jork, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia pozwala wykorzystać atuty 
społeczności, pobudza lokalny rozwój gospodarczy i pozwala przeznaczyć miliony na 
wzmocnienie dzielnic i głównych ulic. Inwestycja w wysokości 10 ml USD zarówno w 
Rochester jak i Newark sprawi, że społeczności te staną się lepszymi, bardziej 
przystępnymi cenowo, dynamicznie rozwijającymi się miejscami do życia i pracy. HCR 
jest dumny z bycia częścią tych działań i z niecierpliwością czekamy na wpływ, jaki ta 
inwestycja będzie miała w regionie Finger Lakes”.  
  
Prezes i dyrektor generalny NYSERDA, Doreen M. Harris, 
powiedziała: „NYSERDA z przyjemnością współpracuje z DOS, aby zapewnić 
wsparcie techniczne dla Rochester i Newark oraz wszystkich zwycięzców konkursu na 
rzecz rewitalizacji śródmieścia, którzy podążają w kierunku zrównoważonego rozwoju. 



Ten zastrzyk wsparcia dla regionu Finger Lakes i wynikające z niego projekty będą 
obejmować efektywność energetyczną i standardy neutralności węglowej, krytyczne 
dla spełnienia celu władz stanu Nowy Jork, jakim jest zmniejszenie emisji związanych 
ze zmianami klimatycznymi”.  
  
Dyrektor New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton, powiedział: „Dziś 
świętujemy dołączenie Rochester i Newark do blisko 20 innych społeczności korytarza 
Canal, które otrzymały strategiczne fundusze w ramach stanowego programu 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia. Przez blisko 200 lat Kanał Erie i system 
kanałów były siłą napędową rozwoju gospodarczego, pozwalając społecznościom 
rozwijać się i prosperować wzdłuż całego łańcucha dróg wodnych, a realizowane 
inwestycje zapewniały im poprawę infrastruktury w śródmieściach”.  
  
Senator, Jeremy Cooney, powiedział: „Podróżuję po całym stanie i spotykam z 
burmistrzami w sprawie rewitalizacji miast w północnej części stanu. Konkurs DRI jest 
uznawany za jeden z najlepszych bodźców ekonomicznych dla rozwoju śródmieść. 
Wybór Rochester jako zwycięzcy 10 mln USD w ramach DRI to ogromna wygrana dla 
mieszkańców naszego miasta Nagroda ta wzmocni inwestycje poczynione w 
Rochester w ciągu ostatnich kilku lat poprzez poprawę wyglądu naszych ulic i 
przestrzeni publicznych, co będzie stanowić ekonomiczną siłę napędową dla odnowy 
centrum naszego miasta. Gratuluję wszystkim, którzy złożyli ten zwycięski wniosek. Z 
niecierpliwością czekam na współpracę z naszym burmistrzem-elektem w zakresie 
wzrostu i rozwoju centrum Rochester”.  
  
Senator, Samra Brouk, powiedziała: „Wybór Rochester jako zwycięzcy 10 mln USD 
w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia to znaczący sukces dla 
naszego obszaru. Biorąc pod uwagę fakt, że niemal połowa mieszkańców śródmieścia 
ma mniej niż 34 lata, jest to niewątpliwie duża inwestycja w przyszłość młodych ludzi w 
Rochester. Nagroda ta wzmacnia inwestycje poczynione w Rochester w ciągu 
ostatnich kilku lat poprzez poprawę stanu naszych ulic, chodników i innych przestrzeni 
publicznych, z których mogą korzystać wszyscy mieszkańcy i goście. Wyrażam 
uznanie dla wszystkich zaangażowanych w złożenie tego zwycięskiego wniosku i z 
niecierpliwością czekam na urzeczywistnienie wizji władz miasta”.  
  
Senator, Pam Helming, powiedziała: „Gratulacje dla wioski Newark, burmistrza 
Taylora i wszystkich tych, których zaangażowanie i ciężka praca zaowocowały 
dzisiejszym ogłoszeniem. Inwestycja ta pomoże przyspieszyć rewitalizację 
śródmieścia, przyczyni się do wzrostu gospodarczego i przyspieszy transformacyjny 
postęp, jaki nastąpił w Newark w ciągu ostatnich kilku lat. To dla mnie zaszczyt być 
partnerem dla wioski w tym przedsięwzięciu i dziękuję gubernator Hochul oraz 
agencjom stanowym za ich partnerstwo. To wielki dzień dla rodzin, które tu mieszkają, 
firm, które się tu rozwijają, turystów, którzy tu przyjeżdżają oraz wszystkich tych, którzy 
kochają wioskę Newark i dbają o jej rozwój."  
  
Członek Zgromadzenia, Harry Bronson, powiedział: „Pragnę podziękować 
gubernator Hochul, zastępcy gubernator, Benjaminowi, i całemu zespołowi Regionalnej 



Rady Rozwoju Gospodarczego za dostrzeżenie potencjału rozwoju korytarza Main 
Street-Clinton Avenue. Jako przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego 
Zgromadzenia rozumiem, jak wielki wpływ na społeczność może mieć nagroda w 
ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia i co będzie ona oznaczać dla 
biznesu, pracowników i rozwoju mieszkalnictwa w centrum miasta. Skrzyżowanie ulic 
Main i Clinton jest punktem wyjściowym dla naszych planów rewitalizacji, a te fundusze 
pozwolą na kontynuację tych ważnych działań”.  
  
Członek Zgromadzenia, Demond Meeks, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie to 
wspaniała wiadomość dla Rochester! Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia 
pomaga gminom w całym regionie w przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Jestem 
wdzięczny gubernator Hochul za umożliwienie przyznania tej nagrody w Rochester, a 
także wszystkim, którzy pracowali nad tym przedsięwzięciem na szczeblu lokalnym. 
Gratulacje!”  
  
Członkini Zgromadzenia, Sarah Clark, powiedziała: „Dzisiejsze ogłoszenie to 
zwycięstwo dla mieszkańców Rochester i całego regionu Finger Lakes. Inicjatywa na 
rzecz Rewitalizacji Śródmieścia pomaga wielu społecznościom w całym stanie w 
rozpoczęciu bardzo potrzebnej przebudowy centrów miast, a Rochester bardzo 
skorzysta z tego programu. Jestem podekscytowana, że będę mogła podziwiać te 
przekształcone przestrzenie publiczne i architekturę ulic, które będą również 
katalizatorem dla nowego wzrostu gospodarczego. Dziękuję gubernator Hochul za 
inwestycję w rozwój naszego regionu i cieszę się na współpracę przy kolejnych 
projektach.”.  
  
Członek Zgromadzenia, Brian Manktelow, powiedział: „Inwestycja w wysokości 10 
mln USD w znacznym stopniu pomoże Newark w realizacji planu rewitalizacji, który 
przyniesie nowe możliwości rozwoju gospodarczego. Dzięki nagrodzie w ramach 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia, władze Newark będą mogły wspierać 
nowe przedsiębiorstwa, tworzyć dodatkowe budynki mieszkalne oraz nowe tereny 
rekreacyjne wzdłuż Kanału Erie. Wyrażam uznanie dla wszystkich osób 
zaangażowanych w przygotowanie tego zwycięskiego wniosku i z niecierpliwością 
czekam na postępy, jakie osiągniemy w Newark w najbliższej przyszłości”.  
  
Burmistrz Rochester, James Patrick Smith, powiedział: „Dzięki gubernator Hochul 
śródmieście Rochester wraca dziś do dawnej świetności. Te 10 mln USD przyznane w 
ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia opiera się na naszym sukcesie, 
jakim było sprowadzenie firmy Constellation Brands do miasta, wszystkie nasze 
projekty Roc the Riverway, rewitalizacja terenu Parcel 5 oraz całkowita renowacja ulicy 
East Main Street. Rochester ponownie jest prawdziwym klejnotem regionu Finger 
Lakes, a to dzięki naszemu wspaniałemu partnerstwu z firmą Empire State 
Development i władzami stanu Nowy Jork”.  
  
Burmistrz-elekt miasta Rochester, Malik Evans, powiedział:„Przekształcenie 
naszego śródmieścia w tętniącą życiem społeczność, wolną od zanieczyszczeń i pełną 
możliwości jest jednym z moich głównych priorytetów. Jestem wdzięczny administracji 



Hochul za współpracę z władzami Rochester, dzięki której nasze centrum miasta stało 
się miejscem pełnym życia i wypełnionym nadzieją. DRI pozwoli nam na 
przyspieszenie tego ożywienia”.  
  
Burmistrz Newark, Jonathan Taylor, powiedział: „Jesteśmy bardzo podekscytowani 
wyborem wioski Newark jako zwycięzcy Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia. 
Dzięki tej inwestycji o wartości 10 mln USD, będziemy mogli kontynuować 
wykorzystanie naszej bliskości do Kanału Erie i przyczynić się do ożywienia 
gospodarczego naszej miejscowości. Jestem bardzo wdzięczna członkom naszej 
społeczności, którzy pomogli w realizacji tego projektu, a także gubernator Hochul za 
wiarę w Newark. Nie mogę się doczekać współpracy z wieloma interesariuszami w 
naszej miejscowości, aby opracować listę projektów, które pomogą w dalszej 
rewitalizacji Newark”.  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa, Adam Bello, powiedział: „Śródmieście Rochester 
jest w trakcie niezwykłej transformacji, przyciąga nowe miejsca pracy, pobudza 
aktywność gospodarczą, rozwój i mieszkańców, ale patrząc na północno-zachodnią 
stronę skrzyżowania ulic Main i Clinton nie sposób się o tym przekonać. To istotne 
dofinansowanie w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia pomoże nam 
przebudować jeden z najbardziej zaniedbanych zakątków w naszym centrum, w miarę 
jak dążymy do odbudowy po pandemii COVID-19. Dziękujemy gubernator Hochul i 
zastępcy gubernator, Benjaminowi, za ich nieustanne inwestycje w rozdwój naszego 
miasta. Silne Rochester umacnia całe hrabstwo Monroe”.  
  
Współprzewodniczący Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego regionu 
Finger Lakes (FLRDEC) Bob Duffy, prezes i dyrektor generalny Greater 
Rochester Chamber of Commerce oraz dr Denise Battles, prezes SUNY Geneseo 
powiedzieli: „FLREDC jest niezwykle dumna z tego, że może wspierać miasto 
Rochester i wioskę Newark w ich ekscytującej przyszłości. Te strategiczne plany 
opracowane przez społeczność przyniosą korzyści zarówno mieszkańcom, jak i 
odwiedzającym. Fundusze DRI w wysokości 20 mln USD pomogą sfinansować szereg 
ukierunkowanych projektów transformacyjnych, promujących wzrost gospodarczy i 
tworzących tętniące życiem śródmieścia w obu tych wspaniałych społecznościach, 
gdzie ludzie będą chcieli mieszkać, pracować i spędzać czas wolny”.  
  
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. 
Realizowana przez Departament Stanu inicjatywa stanowi bezprecedensową i 
innowacyjną strategię „planuj i działaj”, która łączy planowanie strategiczne z 
natychmiastową realizacją. Program jest wspierany przez międzyagencyjny zespół 
ekspertów stanowych, których zadaniem jest udzielenie pomocy władzom lokalnym w 
realizacji wizji ich społeczności.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Ccbc86ce2eeda425c5d4608d9b5d47a76%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637740746481358422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=I7jiFKRdkuFGXOp2ywRsqRiJTsaoRZ%2FyX4evIkYfVjA%3D&reserved=0


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 wsparcia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, 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 działania w ramach stanowej inicjatywy na rzecz Ochrony Zdrowia we 
Wszystkich Obszarach Polityki/Wspierania Osób Starszych w stanie NY (Health Across 
All Policies/Age-Friendly NY), przyczyniając się do zwiększania 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 Departament Stanu Nowy Jork. 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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