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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE DODATKOWYCH 196 MLN
USD W RAMACH XI RUNDY INICJATYWY REGIONALNYCH RAD ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
Przyznanie wsparcia 488 projektom z budżetu programów administrowanych
przez różne agencje stanowe w ramach XI rundy w celu pobudzenia odbudowy
stanu Nowy Jork po pandemii
Uzupełnienie 81 mln USD w ramach finansowania przyznanego wcześniej przez
Empire State gotowym do realizacji projektom regionalnym
Pełna lista nagrodzonych znajduje się tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dodatkowych 196 mln USD na
wsparcie 488 projektów w całym stanie Nowy Jork. Środki te pochodzą z budżetów
programów administrowanych przez różne agencje stanowe, które uczestniczyły w XI
rundzie inicjatywy Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic
Development Council, REDC). W tym roku agencje stanowe przekazały 525 mln USD
na wsparcie rewitalizacji społeczności i rozwoju przedsiębiorczości zgodnie z planami
strategicznymi REDC. Dodatkowo, projekty w każdym z regionów kwalifikują się do
wsparcia finansowego z puli 300 mln USD dostępnych w ramach limitu kwoty obligacji
na rozwój przemysłowy (Industrial Development Bond Cap), który ma na celu wsparcie
taniego finansowania w postaci obligacji zwolnionych od podatku dla
zakwalifikowanych projektów. W najbliższych tygodniach zostaną ogłoszone
dodatkowe nagrody za projekty, w tym stanowy programu poprawy jakości wody
(Water Quality Improvement Project Program, WQIP).
„Ekonomiczne żniwo pandemii było odczuwalne w każdym zakątku stanu, dlatego
musimy zadbać o to, aby nasza sprawiedliwa odbudowa miała taki sam zasięg”,
powiedziała Gubernator Hochul. „Ta nowa runda finansowania, która opiera się na
oddolnym podejściu, w ramach którego współpracujemy z lokalnymi liderami i
wykorzystujemy mocne strony charakterystyczne dla danego regionu, będzie kolejnym
ważnym narzędziem podczas pracy nad przekształceniem społeczności w całym
stanie Nowy Jork w miejsca, w których ludzie będą chcieli mieszkać, pracować i które
będą chcieli odwiedzać przez kolejne pokolenia”.

Wicegubernator Brian Benjamin, przewodniczący stanowych Regionalnych Rad
Rozwoju Gospodarczego, powiedział, „Inicjatywa Regionalnych Rad Rozwoju
Gospodarczego nadal jest silnym katalizatorem rozwoju gospodarczego i
kluczowym narzędziem, które pomoże nam lepiej odbudować się po pandemii
COVID. Gratuluję beneficjentom otrzymującym 196 mln USD, które pomogą
przekształcić lokalne gospodarki w całym Empire State”.
Najważniejsze projekty z terenu całego stanu, które otrzymały ponad 196 mln USD w
ramach XI rundy inicjatywy REDC to:
Miasto Glenville – slip kajakowy Maalwyck Park Kayak Launch (Capital Region),
150 000 USD dofinansowania przeznaczonego przez Canal Corporation w ramach
programu grantowego Canalway: Miasto Glenville zbuduje przystań dla łodzi z
zadaszeniem, parking w strefie linii brzegowej oraz wzmocni linię brzegową w
Maalwyck Park w pobliżu śluzy E-8, a niszczejąca istniejąca droga dojazdowa zostanie
wyasfaltowana.
Hrabstwo Oswego – 2. faza budowy slipu do wodowania łodzi na rzece Oswego
(Central New York), 196 139 USD dofinansowania przeznaczonego przez
Departamentu Stanu w ramach programu rewitalizacji lokalnego nabrzeża (Local
Waterfront Revitalization Program): Hrabstwo Oswego będzie kontynuować budowę
nowego publicznego dostępu do rzeki Oswego na 7,83-akrowej niezagospodarowanej
działce wzdłuż drogi stanowej 481. W ramach projektu powstanie ścieżka nad rzeką
zgodna z wymogami amerykańskiej ustawy w sprawie osób z niepełnosprawnością
(ADA), ustabilizowana zostanie linia brzegowa, powstanie punkt widokowy oraz
miejsce do wodowania i wyciągania łodzi wiosłowych. Teren położony na wschodnim
brzegu rzeki Oswego, pomiędzy śluzami 5 i 6, zapewnia nowy dostęp do rzeki bez
konieczności przepływania przez śluzę.
Livingston County Development Corporation – wioska Dansville, program New
York Main Street Program (Finger Lakes), 500 000 USD dofinansowania
przeznaczonego przez Wydział ds. Odnowy Lokali Mieszkalnych i Społeczności
(Homes & Community Renewal) w ramach programu Main Street: Livingston
County Development Corporation wykorzysta 500 000 USD z funduszy dostępnych w
ramach programu New York Main Street, aby wspomóc projekt o wartości 4 123 000
USD, którego celem jest odnowienie 9 budynków w centrum Dansville. Renowacja
będą obejmować odnowienie elewacji, co przyczyni się do stworzenia spójnego planu
projektowego dla centrum Dansville. Dodatkowo zmodernizowane zostanie 15 lokali
komercyjnych i 26 mieszkań – z których 18 ma zostać zbudowanych od nowa – co
spowoduje, że obecne pustostany zostaną przywrócone do stanu używalności,
zwiększy się liczba dostępnych i przystępnych cenowo mieszkań, powstaną nowe
firmy oraz możliwy będzie rozwój już działających firm, co przełoży się na powstanie
miejsc pracy w centralnej dzielnicy biznesowej Dansville.
Patchogue Village Center for the Performing Arts, Inc. – modernizacja teatru
Patchogue (Long Island), 500 000 USD dofinansowania przeznaczonego przez

Wydział ds. Odnowy Lokali Mieszkalnych i Społeczności w ramach programu
Main Street: Patchogue Village Center for the Performing Arts wykorzysta 500 000
USD dofinansowania z programu New York Main Street, co pomoże w modernizacji
wielofunkcyjnej przestrzeni w teatrze w śródmieściu Patchogue. Całkowity szacunkowy
koszt projektu wynosi 1 500 000 USD. W ramach projektu powstanie nowa sala prób,
garderoby i łazienki, co przyciągnie lepszych artystów oraz pozwoli realizować
różnorodne spektakle i programy edukacyjne. Remont pozwoli na rozszerzenie oferty
programowej, stworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, przyciągnięcie turystów i
ożywienie lokalnej gospodarki.
Parks & Trails New York – specjalne wydarzenie turystyczne Cycle the Hudson
Valley (Mid-Hudson), 226 500 USD dofinansowania przeznaczonego przez Empire
State Development w ramach programu Market New York: Przygoda na Empire
State Trail: Wydarzenie Cycle the Hudson Valley promuje dostępną w bezpośredniej
bliskości miasta Nowy Jork atrakcję dla rowerzystów z całego świata. Ta w pełni
zagospodarowana, 7-dniowa trasa rowerowa prowadzi miłośników dwóch kółek przez
210 mil pomiędzy Nowym Jorkiem a Albany, prezentując społeczności, kulturę, historię
i naturalne piękno kultowej Doliny Hudson.
Miasto Whitestown – 3. faza budowy tarasów zalewowych Sauquoit Creek
(Mohawk Valley), 210 000 dofinansowania przeznaczonego przez Departamentu
Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) w
ramach programu grantowego dla Społeczności Inteligentnych Klimatycznie
(Climate Smart Communities Grant Program): Miasto Whitestown zrealizuje trzecią
fazę programu odbudowy kanału i terenów zalewowych Sauquoit Creek poprzez
budowę trzech tarasów zalewowych. Tarasy te zmniejszą stopień zalania podczas
ekstremalnych zjawisk pogodowych, ograniczą wpływ powodzi na nieruchomości w
mieście i wiosce oraz przywrócą naturalne procesy rzeczne poprzez połączenie
Sauquoit Creek z jego pierwotnym obszarem zalewowym. Oczekiwane rezultaty
obejmują zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi o
prawdopodobieństwie 1% rocznie, złagodzenie skutków powodzi i erozji wzdłuż
korytarza strumienia oraz stabilizację brzegów strumienia.
Columbia University Irving Medical Center – elektryfikacja systemu ogrzewania
Columbia Medical Center (Nowy Jork), 1 411 075 USD dofinansowania
przeznaczonego przez NYSERDA w ramach programu redukcji emisji węgla
Commercial and Industrial Carbon Challenge: Columbia University Irving Medical
Center podejmie szereg działań w zakresie efektywności energetycznej, w tym
konwersję pary wodnej na gorącą wodę w dwóch budynkach oraz instalację pompy
ciepła z odzyskiem ciepła, która zostanie wykorzystana do zrównoważenia obciążeń
grzewczych i chłodniczych w budynku.
Miasto Wilna – Wioska Deferiet, nominacja do programu BOA (North Country),
180 000 USD dofinansowania przeznaczonego przez Departamentu Stanu w
ramach programu rozwoju terenów inwestycyjnych Brownfield Opportunity Area
(BOA): Wioska Deferiet, we współpracy z miastem Wilna, zamierza opracować

wniosek do programu BOA dla 200-akrowej byłej papierni i otaczających ją terenów
wzdłuż rzeki Black w hrabstwie Jefferson. Celem wniosku do programu wspierania
rozwoju terenów inwestycyjnych BOA jest zidentyfikowanie potencjalnych stref
zanieczyszczenia i określenie możliwości przebudowy byłej papierni, jak również
potencjalnych możliwości zatrudnienia w przyszłości na tym obszarze poprzez aktywne
zaangażowanie społeczności i proces planowania.
Miasto Corning – lodowisko Nasser Civic Center Plaza (Southern Tier), 337 500
USD dofinansowania przeznaczonego przez Urząd ds. Parków, Rekreacji i
Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) w
ramach programu utworzenia ścieżek rekreacyjnych (Recreational Trails
Program): Miasto Corning zakończy 3. fazę projektu modernizacji lodowiska Civic
Center Plaza. Prace obejmą remont istniejących toalet w celu dostosowania ich do
wymogów ustawy w sprawie osób z niepełnosprawnością (ADA), poprawę dostępności
poręczy i wejść oraz miejscową wymianę kostki brukowej w celu usunięcia zagrożeń
związanych z potknięciami.
Hrabstwo Erie – ekologiczna infrastruktura parkingu w Seneca Bluffs Natural
Habitat Park (Western NY), 1 305 000 USD dofinansowania przeznaczonego przez
Environmental Facilities Corporation w ramach programu grantowego Green
Innovation: Hrabstwo Erie wykorzysta 1 305 000 USD z funduszy REDC CFA w
ramach programu grantowego NYSEFC Green Innovation na wdrożenie wielu
rozwiązań w zakresie zielonej infrastruktury w Seneca Bluffs Natural Habitat Park. Te
praktyki w zakresie zielonej infrastruktury przyczynią się do odnowy parku w obszarze
sprawiedliwości środowiskowej, a także pomogą poprawić jakość wody w mieście
Buffalo.
Na początku tego roku, w ramach XI rundy, Gubernator Hochul ogłosiła, że ponad 81
mln USD zostało przyznanych na wsparcie 97 projektów gotowych do realizacji w
całym stanie Nowy Jork – pełną listę nagrodzonych inicjatyw można zobaczyć tutaj.
Finansowanie, które zostało przyznane w dwóch rundach wniosków, było częścią 225
mln USD dostępnych w ramach funduszy grantowych Empire State Development oraz
programu ulg podatkowych Excelsior Jobs Program, które w trakcie aktualnej rundy
były udostępniane w sposób ciągły i na zasadach konkursu w celu pobudzenia
ożywienia gospodarczego stanu i zaspokojenia najpilniejszych potrzeb
wnioskodawców. Granty będą przyznawane w miarę weryfikacji projektów, a programy
będą przyjmować wnioski na bieżąco, aż do wyczerpania funduszy. Wnioskodawcy
przedstawiający dobrze opracowane, gotowe do realizacji projekty, które są zgodne z
priorytetami rozwoju gospodarczego stanu i regionu, mogą składać wnioski za
pośrednictwem Skonsolidowanego wniosek o finansowanie (Consolidated Funding
Application, CFA).
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.
Dowiedz się więcej tutaj.
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