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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NORWICH DRUGIM ZWYCIĘZCĄ PIĄTEJ 
RUNDY KONKURSU W RAMACH INICJATYWY REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ O 

WARTOŚCI 10 MLN USD W REGIONIE SOUTHERN TIER  
  

Władze stanu podejmą współpracę z mieszkańcami, liderami społeczności i 
urzędnikami publicznymi w celu rewitalizacji śródmieścia Norwich 

  
Inwestycje na rzecz Rewitalizacji Śródmieść są kluczową częścią kompleksowej 
strategii stanu mającej na celu rewitalizację społeczności i rozwój gospodarki 

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Norwich otrzyma 10 mln USD 
dofinansowania jako jeden ze zwycięzców piątej rundy konkursu w ramach Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) w regionie Southern 
Tier. 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.  
  
„W ramach naszej pracy nad odbudową miasta, Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść 
pomaga lokalnym społecznościom w dokonywaniu strategicznych inwestycji, które 
pozwolą im na długotrwały rozkwit”, powiedziała Gubernator Hochul. „To 
finansowanie nie tylko pomoże Norwich przekształcić śródmieście dla tych, którzy tam 
mieszkają i pracują, ale także daje tej miejscowości potrzebną szansę na stworzenie 
nowych miejsc pracy i rozwój gospodarki”. 
  
Wicegubernator Brian Benjamin powiedział: „Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść jest 
centralną częścią kompleksowej stanowej strategii odbudowy i rozwoju po pandemii 
COVID-19. Gratuluję Norwich wygrania tej nagrody w wysokości 10 mln USD, która 
pomoże zrewitalizować śródmieście, wspierając nowe firmy, rozszerzając możliwości 
rozrywki, poprawiając bezpieczeństwo i dostęp dla rowerzystów i pieszych, a także 
zwiększając wielofunkcyjną przestrzeń miejską”. 
  
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. 
  
Norwich 
Dzięki położeniu w promieniu 50 mil od głównych miast w północnej części stanu, w 
tym Syracuse i Utica, Norwich chce wykorzystać swoją historię innowacji i 
kreatywności, aby stać się „autentycznym substytutem miejskim” w odpowiedzi na 
zmieniającą się gospodarkę amerykańską. Norwich skoncentrowało swoje wysiłki w 
obszarze śródmieścia, w tym na przebudowie budynku starej szkoły, poprawie 
komunikacji między lokalnymi muzeami i skupieniu się na rozwoju czystej energii, 
dzięki czemu od 2019 roku w promieniu 5 mil od miasta powstały 3 farmy słoneczne. 
Bazując na tych działaniach, miasto zamierza wspierać nowe firmy, rozszerzyć ofertę 
rozrywkową, poprawić bezpieczeństwo i dostępność dla rowerzystów i pieszych, a 
także zwiększyć powierzchnię wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej. 
 
Rada Rozwoju Gospodarczego Regionu Southern Tier (Southern Tier Economic 
Development Council) przeprowadziła dokładny i konkurencyjny proces przeglądu 
propozycji złożonych przez społeczności z całego regionu i wzięła pod uwagę 
wszystkie siedem poniższych kryteriów przed zarekomendowaniem Norwich jako 
jednej z nominowanych miejscowości: 
  

 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.  

  
Norwich dołącza teraz do wioski Endicott jako zwycięzca piątej rundy konkursu DRI w 
regionie Southern Tier. Elmira, Watkins Glen, Owego i Hornell były zwycięzcami w 
regionie Southern Tier w pierwszych czterech rundach konkursu DRI. 
  
Władze miasta Norwich rozpoczną 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 z 
DRI o wartości 10 mln USD. Lokalny Komitet Planowania, składający się z 
przedstawicieli władz miejskich, liderów społeczności i innych interesariuszy, będzie 
kierować tymi działaniami, wspierany przez zespół ekspertów z sektora prywatnego i 
planistów stanu. Strategiczny Plan Inwestycyjny ma na celu zbadanie lokalnych atutów 
i możliwości oraz zidentyfikowanie projektów rozwoju ekonomicznego, transportu, 
mieszkalnictwa i społeczności, które są zgodne z wizją rewitalizacji śródmieścia i które 
są gotowe do wdrożenia. Strategiczny Plan Inwestycyjny pozwoli na zainwestowanie 
funduszy z dotacji DRI w projekty rewitalizacyjne, które przyczynią się do rozwoju wizji 
śródmieścia w danej społeczności i które mogą wzmocnić i rozszerzyć tę 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 
Rewitalizacji Śródmieść pomoże ożywić gospodarkę Norwich, zapewniając dodatkowe 
środki na przyciągnięcie nowych firm, poprawę komunikacji i dostępności oraz 
poszerzenie wielofunkcyjnej przestrzeni w całym śródmieściu.Departament Stanu 
(Department of State) 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 komisarz Empire State Development i kandydatka na 
stanowisko prezesa, Hope Knight, powiedziała: „Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść 
kształtuje gospodarkę stanu Nowy Jork poprzez strategiczne plany tworzenia 
tętniących życiem centrów miast. Dofinansowanie przyznane w ramach DRI pomoże 
Norwich w wykorzystaniu jego doskonałej lokalizacji w północnej części stanu, 
wzmocnieniu rozwoju czystej energii oraz wspieraniu stref o wielofunkcyjnym 
przeznaczeniu i przestrzeni kultury”. 
  
Komisarz Wydziału ds. Odnowy Lokali Mieszkalnych i Społeczności stanu Nowy 
Jork, RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „W regionie Southern Tier inwestycje 
HCR umożliwiły przebudowę starych fabryk na dostępne cenowo mieszkania, 
pozwoliły na budowę nowych domów oraz zapewniły środki, które nadal pobudzają 
rewitalizację całych społeczności. Dzięki Gubernator Hochul i wizjonerskim liderom w 
regionie Southern Tier, ta dotacja DRI będzie opierać się na dotychczasowych 
sukcesach, pozwalając odnawiać i dalej rewitalizować Norwich”. 
  
Prezes i dyrektor generalna NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: 
Komisarz Stanowego Biura Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, Erik 
Kulleseid, powiedział: „Społeczności stanowiące dziedzictwo stanu Nowy Jork, takie 
jak Norwich, mają ogromny potencjał, aby wspierać wzrost gospodarczy i tworzenie 
nowych miejsc pracy, promować życzliwe sąsiedztwo i oferować wysokiej jakości 
warunki mieszkaniowe, zachowując jednocześnie walory lokalnego dziedzictwa. Dzięki 
Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść, stan Nowy Jork jest liderem w promowaniu 
zrównoważonego rozwoju, jednocześnie odnawiając historyczne centra naszych miast 
i miasteczek”. 
  
Senator Fred Akshar powiedział: „Przez zbyt długi czas wydawało się, że 
społeczność Norwich i hrabstwo Chenango nie znajdowały się w centrum uwagi 
liderów w Albany, ale dziś nie ma wątpliwości, że ciężka praca włożona przez izbę 
handlową Commerce Chenango i wszystkich partnerów, którzy pracowali nad tym 
projektem, opłaciła się. Norwich jest obecnie na czele transformacyjnych, pozytywnych 
zmian zorientowanych ku przyszłości. Ludzie, którzy tu mieszkają, wiedzą, że lokalna 
społeczność jest wspaniałym miejscem do życia, pracy i wychowywania dzieci, jednak 
podobnie jak w wielu innych społecznościach w całym stanie, coraz trudniej jest 
powstrzymać kolejne pokolenie przed wyjazdem w poszukiwaniu lepszych możliwości 
gdzie indziej. Dzisiejszy dzień jest dniem, w którym inwestujemy w naszą przyszłość, 
inwestujemy w siebie i inwestujemy w kwitnącą i pełną możliwości społeczność dla 
przyszłych pokoleń”. 
  
Członek Zgromadzenia, Joe Angelino, powiedział: „To bardzo miła wiadomość, że 
moje rodzinne miasto Norwich zostało wybrane w ramach stanowej Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść (DRI). Dofinansowanie w wysokości 10 mln USD pomoże 
naszemu miastu zmodernizować się i przyciągnąć więcej turystów. Norwich ma 
wyjątkową lokalizację w centrum trójkąta utworzonego przez miasta Utica, Syracuse i 
Binghamton. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu w rewitalizację tego obszaru, 



będziemy świadkami „przypływu, który podnosi wszystkie łodzie” i który pozwoli na 
nowo ożywić lokalną gospodarkę”. 
  
Burmistrz Norwich, Shawn Sastri, powiedział: „To wspaniały dzień dla Norwich i 
wyrażam uznanie dla wszystkich członków naszej społeczności, którzy mieli swój 
wkład w przedstawienie atrakcyjnego pakietu w ramach DRI. Dziękujemy Gubernator 
Hochul za wsparcie.Dofinansowanie DRI w wysokości 10 mln USD spowoduje szereg 
nowych inwestycji w Norwich”. 
  
Burmistrz-elekt Norwich, Brian Doliver, powiedział: „Co za wspaniały dzień dla 
Norwich! Jestem wdzięczny nie tylko Gubernator Hochul za jej poparcie dla naszego 
śródmieścia, ale także wielu oddanym członkom lokalnej społeczności, którzy ciężko 
pracowali, aby stworzyć tę wizję. Niecierpliwie czekam na możliwość współpracy z całą 
społecznością, aby opracować projekty, które pomogą rozpocząć nowy i wspaniały 
rozdział w historii Norwich”.  
  
Doreen M. Harris, prezes i dyrektor generalna NYSERDA, powiedziała: „Norwich 
już korzysta z czystej energii w swoich działaniach rewitalizacyjnych, a my z 
niecierpliwością czekamy na pomoc techniczną i wsparcie podczas pracy nad planami 
dotyczącymi śródmieścia. Uwzględnienie zasad neutralności węglowej w procesie 
planowania zapewni, że lokalne projekty będą zdrowe dla społeczności i przyjazne dla 
środowiska, wspierając cele stanu w zakresie ochrony klimatu i czystej energii”. 
  
Współprzewodnicząca Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego (STREDC) 
regionu Southern Tier, Judy McKinney Cherry, oraz dyrektor wykonawczy 
Schuyler County Partnership for Economic Development (SCOPED) i rektor 
Broome Community College, Kevin Drumm, powiedzieli: „STREDC jest dumna, 
mogą wspierać miasto Norwich w jego wspaniałych planach na przyszłość. Ten 
strategiczny plan oparty na potrzebach społeczności przyniesie korzyści zarówno 
mieszkańcom jak i gościom. Fundusze DRI w wysokości 10 mln USD pomogą 
sfinansować szereg ukierunkowanych, transformacyjnych projektów, promujących 
wzrost gospodarczy i tworzących tętniące życiem śródmieście, gdzie ludzie będą 
chcieli mieszkać, pracować i spędzać swój wolny czas”. 
  
Informacje na temat Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść 
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia" to "Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść 
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. 
  
W pierwszych czterech latach trwania programu, władze stanu przeznaczyły 400 mln 
USD na inwestycje w śródmieścia, które dojrzały do rewitalizacji i mają potencjał, aby 
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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 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 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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