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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 26 MLN USD W 
RAMACH XI RUNDY INICJATYWY REGIONALNYCH RAD ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO  
  

Druga partia dotacji wesprze 27 gotowych do realizacji projektów  
  

Ogłoszone dziś dotacje stanowią uzupełnienie 549 mln USD przyznanych na 
początku tego miesiąca w ramach inicjatywy rad regionalnych  

  
Pełna lista podmiotów objętych finansowaniem znajduje się tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie ponad 26 mln USD na wsparcie 27 
priorytetowych projektów w całym stanie Nowy Jork w ramach Inicjatywy Regionalnych 
Rad 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 postaci ulg podatkowych w ramach programu 
Excelsior Jobs Program, aby pomóc w przyciągnięciu i rozwoju biznesu w danym 
regionie.  
  
„W czasie gdy wciąż walczymy z pandemią COVID-19, głównym priorytetem mojej 
administracji jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do środków stymulujących 
ożywienie gospodarcze we wszystkich zakątkach stanu” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Projekty wspierane w ramach tego finansowania są wynikiem oddolnych 
działań opartych na współpracy z lokalnymi interesariuszami z sektora administracji 
publicznej, biznesu i non profit. Mam szczerą nadzieję, że przyczynią się one do 
dynamicznego wzrostu, i z optymizmem patrzę w przyszłość gospodarczą naszego 
stanu”.  
  
„Te dodatkowe środki na 27 gotowych do realizacji projektów w całym stanie wesprą 
szeroki wachlarz branż i dynamicznych inicjatyw regionalnych, które pomogą w rozwoju 
gospodarki stanu Nowy Jork na kolejne pokolenia” – powiedział zastępca 
gubernatora Brian Benjamin. „Tworzymy miejsca pracy i możliwości dla wszystkich 
mieszkańców stanu – można tu znaleźć akumulatorowe systemy magazynowania 
energii, browar rzemieślniczy, fabrykę półprzewodników i centra kulturalne”.  
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„Wsparcie tych projektów, rekomendowanych przez Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego, pomoże w odbudowie i rozwoju gospodarki na szczeblu lokalnym” – 
powiedziała pełniąca obowiązki komisarza i kandydatka na stanowisko prezesa 
ESD, Hope Knight. „Konsekwentnie inwestując w gotowe do realizacji projekty, 
promujemy nowe możliwości rozwoju, które zwiększą tempo wzrostu gospodarczego w 
całym stanie Nowy Jork”.  

  
Dotacje stanowią uzupełnienie 549 mln USD przyznanych na 764 projekty z wielu 
programów agencji stanowych w ramach ogłoszonej na początku miesiąca XI rundy 
Inicjatywy Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic 
Development Council, REDC) w celu pobudzenia ożywienia gospodarczego w stanie 
Nowy Jork po pandemii. Wnioski o tradycyjne dotacje ESD są nadal przyjmowane, a ich 
rozpatrywanie odbywa się na bieżąco – aż do wyczerpania środków. Wnioskodawcy 
przedstawiający poprawnie przygotowane, gotowe do realizacji projekty, które są 
zgodne z priorytetami rozwoju gospodarczego stanu i regionu, mogą składać wnioski za 
pośrednictwem formularza skonsolidowanego wniosku o finansowanie.  
  
Projekty w ramach drugiej rundy zostały zarekomendowane przez poszczególne rady 
regionalne z uwzględnieniem ich gotowości i zgodności z planem strategicznym 
regionów. Najważniejsze z nich to:  
  

• Szkoła obsługi technicznej lotnictwa (Aviation Maintenance 
Technician School, AMTS) w ramach Hudson Valley Community 
College (Capital Region) – dotacja ESD w wysokości 250 000 USD: 
Hudson Valley Community College (HVCC) zamierza otworzyć kierunek 
kształcenia techników obsługi technicznej lotnictwa z certyfikatem 
Federalnej Administracji Lotnictwa. Nowa szkoła ma mieć siedzibę w 
Międzynarodowym Porcie Lotniczym Albany w hrabstwie Albany. HVCC 
zakupi najnowocześniejszy sprzęt i wyposażenie lotnicze na potrzeby 
programu nauczania obejmującego zagadnienia z zakresu awiacji i 
mechaniki oraz certyfikacji AMTS FAR Part 147. Szkoła ma kształcić co 
najmniej 40 techników rocznie, którzy od razu znajdą pracę w sektorze 
obsługi technicznej lotnictwa.  

  
• Intertek (Central New York) – dotacja ESD w wysokości 498 600 USD: 

Firma Intertek, światowy lider w dziedzinie kontroli jakości, testowania, 
nadzoru i certyfikacji z siedzibą w Cortland, buduje nowe laboratorium 
zajmujące się testowaniem akumulatorowych systemów magazynowania 
energii. Nowe laboratorium rozszerzy obecny zakres usług Intertek w 
zakresie odnawialnych źródeł i magazynowania energii oraz pomoże 
klientom szybciej wprowadzać innowacyjne produkty na rynek. Intertek 
wzbogaci również wachlarz usług, aby skupić się na możliwościach badań 
środowiskowych, co pozwoli wspierać lokalnych producentów z branży 
wojskowej i lotniczej.  
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• Alliance Precision Plastics (Finger Lakes) – dotacja ESD w 
wysokości 1 mln USD, ulga podatkowa w ramach programu 
Excelsior Jobs w wysokości 750 000 USD: Alliance Precision Plastics, 
producent wyrobów z tworzyw sztucznych, skonsoliduje swoje istniejące 
zakłady produkcyjne w Rochester w jednej lokalizacji. Projekt będzie 
obejmował remont obiektu oraz zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do 
rozbudowy.  

  
• Rozszerzenie linii produkcyjnej Chocolate Works (Long Island) – 

dotacja ESD w wysokości 300 000 USD, ulga podatkowa w ramach 
programu Excelsior Jobs w wysokości 600 000 USD: Chocolate Works 
to będąca własnością weteranów fabryka czekolady z siedzibą we 
Freeport, która zamierza zainwestować w nowe maszyny i urządzenia, w 
tym urządzenia do produkcji bomb czekoladowych, linię do oblewania, 
maszynę do popcornu, urządzenia chłodzące i dodatkowe przestrzenie 
magazynowe. Ta inwestycja produkcyjna pozwoli na rozszerzenie 
krajowej sieci dystrybucyjnej i zatrudnienie dodatkowych pracowników.  

  
• Sleepy Hollow Commons (region Mid-Hudson) – dotacja ESD w 

wysokości 2 mln USD: Sleepy Hollow Commons przekształci wschodnią 
parcelę dawnej fabryki General Motors w ważną przestrzeń publiczną, 
która będzie służyć jako podstawa lokalnych szlaków i połączeń 
komunikacyjnych, łącząc odizolowane części społeczności. Ta faza 
projektu obejmuje prace inżynieryjne, budowlane i inspekcyjne związane z 
wiaduktem dla pieszych i pojazdów, który połączy wschodnią parcelę z 
nadbrzeżną zabudową wielofunkcyjną, poprawiając dostęp do transportu 
publicznego i ośrodków zatrudnienia oraz umożliwiając służbom 
kryzysowym sprawne reagowanie podczas gwałtownych zjawisk 
pogodowych.  

  
• Lanzi Family & Artisanal Brew Works Project (Mohawk Valley) – 

dotacja ESD w wysokości 250 000 USD: Lanzi Family & Artisanal Brew 
Works Project to projekt oparty na współpracy między dwoma prywatnymi 
przedsiębiorstwami mającymi siedziby na nabrzeżu w mieście 
Amsterdam. Zakłada on budowę browaru oraz przestrzeni do 
organizowania imprez o powierzchni ponad 9000 stóp kwadratowych na 
terenie dawnego obiektu Chalmers. Ponadto w ramach projektu powstanie 
ponad 5000 stóp kwadratowych przestrzeni imprezowej na świeżym 
powietrzu, w tym dach z widokiem na rzekę Mohawk i most Mohawk 
Valley Gateway Overlook Bridge.  

  
• Collab Studio, Inc. (miasto Nowy Jork) – dotacja ESD w wysokości 

1,6 mln USD: Collab Studio Inc. zajmuje się projektowaniem, produkcją, 
układaniem programów i realizacją unikatowych produktów, markowych 
towarów oraz instalacji na dużą skalę, jednocześnie prowadząc szkolenia 
w miejscu pracy. Firma zamierza kupić i wyremontować halę produkcyjno-



magazynową o powierzchni 9000 stóp kwadratowych, która posłuży jako 
centrum kreatywności oraz zapewni przestrzeń i zasoby mieszkańcom 
Bushwick o niskich dochodach, a także lokalnej społeczności artystów i 
naukowców. Nowy obiekt rozszerzy również możliwości Collab Studio w 
zakresie prowadzenia praktyk zawodowych i rozwoju zawodowego 
poprzez stworzenie klas programowych, do których będzie mogło 
uczęszczać do 75 stażystów.  

  
• II faza projektu ADK Gateway, Inc. (North Country) – dotacja ESD w 

wysokości 105 860 USD: ADK Gateway Inc. przeprowadzi II fazę prac 
remontowo-budowlanych w historycznym obiekcie Frontier Town A-Frame 
w North Hudson. Planowane prace modernizacyjne obejmują odnowienie 
infrastruktury parkingowej i przestrzeni do organizacji imprez na świeżym 
powietrzu oraz montaż nowego dachu. Projekt ten wpisuje się w działania 
promujące turystykę i rozwój gospodarczy w regionie poprzez rozbudowę 
infrastruktury dla gości podróżujących do regionu Adirondack.  

  
• Odyssey Semiconductor Technologies, Inc. (region Southern Tier) – 

dotacja ESD w wysokości 650 000 USD: Firma Odyssey Semiconductor 
Technologies, Inc. rozszerzy możliwości produkcyjne swojego zakładu 
poprzez zakup i instalację sprzętu do pomieszczeń czystych. 
Modernizacja obiektu będzie polegać na instalacji narzędzi do obróbki 
półprzewodników, które zwiększą dotychczasowe możliwości produkcyjne 
z około 50 płyt miesięcznie do około 500 płyt miesięcznie. Nowy sprzęt 
pozwoli poprawić efektywność konwersji energii w zastosowaniach 
obejmujących elektronikę osobistą, pojazdy elektryczne, inwertery 
solarne, silniki przemysłowe i inteligentne sieci energetyczne.  

  
• Hispanic Heritage Cultural Institute (Western New York) – dotacja 

ESD w wysokości 725 000 USD: Rada Dziedzictwa 
Hispanoamerykańskiego (Hispanic Heritage Council) wybuduje nowy 
obiekt o powierzchni 32 000 stóp kwadratowych u zbiegu Niagara Street i 
Hudson Street, który będzie promować sztukę i kulturę latynoską w 
regionie oraz służyć jako ośrodek dla lokalnej społeczności. W 
wielofunkcyjnym obiekcie znajdą się przestrzenie teatralne i widowiskowe, 
sale lekcyjne i laboratoria edukacyjne, centrum medialne oraz biura Rady 
Dziedzictwa Hispanoamerykańskiego. Nowy instytut, wokół którego 
będzie się skupiać społeczność latynoska, będzie punktem początkowym 
rewitalizacji korytarza komunikacyjnego Niagara Street, przyciągając 
także turystów do miasta Buffalo.  

  
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.  
  

###  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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