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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA GLOVERSVILLE ZWYCIĘZCĄ PIĄTEJ 
RUNDY KONKURSU INICJATYWY REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ W REGIONIE 
MOHAWK VALLEY, W RAMACH KTÓREGO MIASTO OTRZYMA 10 MLN USD 

  
Władze stanu podejmą współpracę z mieszkańcami, liderami społeczności i 

urzędnikami publicznymi w celu rewitalizacji śródmieścia Gloversville 
  

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

gospodarki 
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Gloversville otrzyma 10 mln USD 
dofinansowania jako jeden ze zwycięzców piątej rundy konkursu w ramach Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) w regionie Mohawk 
Valley. 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.  
  
„Dobrze prosperujące śródmieścia odgrywają kluczową rolę w umacnianiu gospodarki 
regionów, dlatego musimy cały czas wspierać naszych lokalnych partnerów w 
wysiłkach na rzecz przebudowy i zmiany wizerunku tych obszarów” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść jest niezwykle skutecznym 
narzędziem do tego rodzaju stymulacji wzrostu gospodarczego, a Gloversville zyska 
dzięki niej środki potrzebne do rozwoju firm oraz poprawy jakości życia wszystkich, 
którzy tam mieszkają i pracują”. 
  
Zastępca gubernatora Brian Benjamin powiedział: „W czasie gdy nadal zmagamy 
się ze skutkami pandemii COVID-19, stanowa Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść jest 
kluczowym narzędziem pomagającym społecznościom w całym stanie Nowy Jork w 
powrocie do normalności. Gratuluję Gloversville zdobycia 10 mln USD, które pomogą 
tej miejscowości poprawić funkcjonowanie i pobudzić gospodarkę 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 oraz 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. 
  
Gloversville 
Obszar inicjatywy DRI w Gloversville obejmuje ścisłe centrum, w którym znajduje się 
większość przedsiębiorstw handlowych i komercyjnych, oraz najgęściej zamieszkane 
dzielnice. Mimo że miasto jest oficjalnie uznawane za społeczność w niekorzystnej 
sytuacji, jego władze działają na rzecz rewitalizacji, realizując szereg projektów, takich 
jak renowacja biblioteki publicznej, przebudowa obiektów wielofunkcyjnych oraz 
modernizacja kanalizacji miejskiej. Miasto zamierza kontynuować tę działania, 
skupiając się na tworzeniu możliwości mieszkaniowych, artystycznych i rozrywkowych 
oraz poprawie łączności między śródmieściem a rzeką Cayadutta Creek. 
  
  
Rada Rozwoju Gospodarczego Regionu Mohawk Valley (Mohawk Valley Economic 
Development Council, MVREDC) przeprowadziła dokładny i konkurencyjny proces 
przeglądu propozycji złożonych przez społeczności z całego regionu i wzięła pod 
uwagę wszystkie siedem poniższych kryteriów przed zarekomendowaniem Gloversville 
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.  

  
Gloversville dołącza do miast Oneonta, Rome, Amsterdam i Utica, które były 
zwycięzcami pierwszych czterech rund konkursu DRI w regionie Mohawk Valley. 
  
Władze Gloversville 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 pomaga przekształcać centra miast w całym stanie, działając 
odpowiednio do potrzeb poszczególnych społeczności. Gloversville jest kolejnym 
miastem objętym tym programem, które wykorzysta swoją strategiczną lokalizację w 
pobliżu gór Adirondacks, aby przyciągnąć gości do centrum. Departament Stanu 
cieszy się na możliwość współpracy z miastem w celu opracowania strategicznego 
planu, który pozwoli wykorzystać prywatne inwestycje i stworzyć nowe możliwości w 
Mohawk Valley”. 
  
Pełniąca obowiązki komisarz Empire State Development i kandydatka na 
stanowisko prezesa, Hope Knight, powiedziała: „Środki przyznane w ramach DRI 
pomogą Gloversville kontynuować działania na rzecz w przebudowy dzielnicy 
śródmiejskiej. Widzieliśmy, jak strategiczne inwestycje stanu Nowy Jork w przestrzenie 



publiczne, sztukę, infrastrukturę i dostęp do nabrzeża skutecznie wspierają wzrost 
gospodarczy poprzez tworzenie miejsc, w których ludzie chcą mieszkać, pracować i 
cieszyć się rozrywką”. 
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej w stanie Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Program DRI wspiera renowację i odnowę 
ważnych zasobów śródmiejskich w każdym regionie stanu. Gloversville będzie miało 
okazję wykorzystać tę inwestycję o wartości 10 mln USD do pracy na rzecz swoich 
mieszkańców oraz do aktywizacji historycznego centrum miasta poprzez stymulację 
działalności komercyjnej i napływ nowych gości. Dzięki działaniom gubernator Hochul i 
skutecznej realizacji wizji lokalnych liderów Gloversville utrzymamy dynamiczne tempo 
rozwoju Mohawk Valley”. 
  
Prezes i dyrektor generalna NYSERDA, Doreen M. Harris, 
powiedziała: „NYSERDA z przyjemnością zapewni pomoc techniczną i wsparcie w 
dalszym procesie rewitalizacji śródmieścia Gloversville w celu uwzględnienia w 
planach kwestii związanych z neutralnością węglową. Połączenie budownictwa 
mieszkaniowego, sztuki i rozrywki oraz łączność z naturą przyniosą korzyści lokalnym 
mieszkańcom i całemu regionowi Mohawk Valley, jednocześnie zmniejszając poziom 
emisji powodujących zmiany klimatyczne”. 
  
Dyrektor New York State Canal Corporation, Brian U. Stratton, powiedział: 
„Gubernator Hochul wie, że kluczem do skutecznej rewitalizacji śródmieścia jest ścisła 
współpraca pomiędzy władzami lokalnymi i stanowymi. Władze miasta Gloversville 
wykazały wyraźne zaangażowanie w dalszy rozwój społeczności Mohawk Valley 
poprzez strategiczną inwestycję ze strony władz stanu, którą dziś ogłaszamy. Przez 
blisko 200 lat Kanał Erie był siłą napędową rozwoju gospodarczego w całym stanie 
Nowy Jork, a miasto Gloversville dołącza do innych społeczności położonych wzdłuż 
korytarza Kanału, które rewitalizują swoje śródmieścia dla przyszłych pokoleń”. 
  
Senator Jim Tedisco powiedział: „Z dumą poparłem dotację w wysokości 10 mln 
USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść dla Gloversville, która pomoże w 
przekształceniu miasta i hrabstwa Fulton. Pragnę podziękować gubernator Hochul za 
wybór Gloversville jako miasta, które otrzyma środki na rewitalizację. Dotacja poprawi 
jakość życia mieszkańców i będzie bodźcem dla gospodarki miasta”. 
  
Członek Zgromadzenia Robert Smullen powiedział: „Cieszę się, że Gloversville 
otrzyma zwrot środków przeznaczonych na remonty i rewitalizację śródmieścia. 
Gloversville ma długą historię budowania więzi społecznych i może pochwalić się 
wspaniałą społecznością, dlatego bardzo mi miło, że ta wytrwałość została nagrodzona 
dużą inwestycją ze strony stanu. Z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój tego 
projektu i jego końcowe rezultaty”. 
  
Burmistrz Gloversville Vincent DeSantis powiedział: „Te środki mają obecnie 
szczególne znaczenie dla Gloversville. Od 2016 r., gdy ogłoszono tę start tej 
inicjatywy, Gloversville buduje silne fundamenty dla swojej rewitalizacji. W tym czasie 



dopracowaliśmy naszą strategię dla centrum miasta, a także zrealizowaliśmy kilka 
kluczowych projektów i przygotowaliśmy kolejne. Rozpoczęliśmy również inicjatywy 
mające na celu poprawę stanu naszych dzielnic mieszkaniowych, parków i terenów 
zielonych oraz stworzenie pieszych i rowerowych połączeń z centrum miasta. Ta 
dotacja znacznie przyspieszy rewitalizację śródmieścia i zapoczątkuje odrodzenie 
naszego miasta. Jesteśmy ogromnie wdzięczni gubernator Hochul za ten zaszczyt”. 
  
Współprzewodniczący MVREDC, Lawrence T. Gilroy III (prezes Gilroy, Kernan & 
Gilroy, Inc.) oraz dr Marion Terenzio (prezes SUNY Cobleskill), 
powiedzieli: „Inicjatywa DRI wspiera planowanie w oparciu o lokalną wiedzę i 
doświadczenie. MVREDC z dumą obserwuje, jak te plany łączą się w jedną całość i jak 
Gloversville kontynuuje realizację konkretnych strategii mających na celu 
przekształcenie swojego śródmieścia”. 
  
Informacje na temat Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieścia 
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 
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 

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%7Cbeacb81c64f94c35fdd708d9bb32d024%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637746649188187609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=32%2BTsOIT%2F4UCt9%2FYAl4PKavAanmaoo5isz5jtymeT%2BE%3D&reserved=0


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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