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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WARTĄ 1 MLD USD INICJATYWĘ 
„CONNECTALL”, KTÓRA MA ZAPEWNIĆ MILIONOM MIESZKAŃCÓW STANU 
NOWY JORK NIEDROGI DOSTĘP DO SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU  

  
Inicjatywa ConnectALL ma przekształcić infrastrukturę cyfrową stanu Nowy Jork  

  
Pionierska interaktywna mapa łączy szerokopasmowych pomoże w 
podejmowaniu decyzji przez konsumentów i identyfikacji obszarów 

wymagających inwestycji  
  

Nowe programy dotacji i partnerstwa mające na celu rozszerzenie dostępu do 
łączności szerokopasmowej (w tym także pod kątem przystępności i 

sprawiedliwości)  
  

Likwidacja opłat stanowych i przestarzałych przepisów w celu wsparcia rozwoju 
sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich i marginalizowanych  

  
Gubernator Hochul ogłosiła dziś w ramach orędzia stanowego na rok 2022 (2022 State 
of the State) powołanie wartej 1 mld USD inicjatywy „ConnectALL”, największej 
inwestycji infrastrukturalnej w stanie Nowy Jork w XXI wieku. Ma ona zapewnić 
milionom mieszkańców stanu niedrogi dostęp do szerokopasmowego Internetu i 
przekształcić infrastrukturę cyfrową stanu dzięki nowym inwestycjom. W ramach 
inicjatywy ConnectALL stan Nowy Jork wykorzysta ponad 1 mld USD w postaci 
inwestycji publicznych i prywatnych, aby podłączyć mieszkańców obszarów wiejskich i 
miejskich do sieci szerokopasmowej.  
  
„Pandemia pokazała, że brak dostępu do szerokopasmowego Internetu może oznaczać 
odcięcie od szkoły, pracy i rodziny” – powiedziała gubernator Hochul. „Inicjatywa 
ConnectALL umożliwi lokalnym gminom i agencjom stanowym stworzenie najlepszej w 
kraju infrastruktury szerokopasmowej, która zapewni każdemu mieszkańcowi stanu 
Nowy Jork dostęp do Internetu”.  
  
Pandemia COVID-19 bezlitośnie obnażyła niedoskonałości łączy szerokopasmowych w 
przypadku wielu mieszkańców stanu, którzy nagle zostali zmuszeni do życia online. 
Ponieważ brak dostępu do łączy szerokopasmowych dotyczy głównie społeczności 
marginalizowanych, trzeba zapewnić sprawiedliwy dostęp do sieci dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork.  



  
Zlikwidowanie tej utrzymującej się linii podziału ma zasadnicze znaczenie, ponieważ 
powszechny dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych w gospodarce cyfrowej jest 
równie ważny jak dostęp do ciepła, wody i elektryczności. Łączność szerokopasmowa 
pomaga mieszkańcom stanu Nowy Jork uczyć się w szkołach, pracować zdalnie, 
znaleźć pracę, założyć firmę, korzystać z opieki zdrowotnej i komunikować się z 
bliskimi. Dalsze inwestycje w tę kluczową infrastrukturę publiczną poprawią opłacalność 
inwestycji stanu, a także pobudzą wzrost gospodarczy i innowacyjność na szczeblu 
lokalnym w przyszłości.  
  
Założenia inicjatywy ConnectALL, prowadzonej przez specjalnie do tego powołane 
biuro, są następujące:  
  

• Program oceny infrastruktury szerokopasmowej i mapa 
interaktywna: Program oceny infrastruktury szerokopasmowej, 
administrowany przez Komisję ds. Usług Publicznych (Public Service 
Commission), ma na celu opracowanie pierwszej w historii szczegółowej 
interaktywnej mapy łączy szerokopasmowych w stanie Nowy Jork. Mapa 
będzie zawierać szczegółowe informacje na temat dostępności i 
niezawodności infrastruktury szerokopasmowej w całym stanie, a także 
posłuży jako przydatne narzędzie do wyznaczania obszarów, w których 
konieczne są inwestycje w łączność szerokopasmową. Konsumenci będą 
mieli również możliwość wyszukiwania dostawców usług 
szerokopasmowych i sprawdzania, jakie usługi są dostępne w ich okolicy.  

• Programy dotacji: Aby wesprzeć lokalne działania na rzecz rozbudowy 
łączy szerokopasmowych, w ramach inicjatywy ConnectALL powstaną 
trzy programy dotacji, które zapewnią finansowanie lokalnym gminom i 
innym podmiotom w zakresie planowania, inżynierii i budowy przystępnej 
infrastruktury szerokopasmowej. Władze będą koordynować działania 
gmin w każdym zakątku stanu Nowy Jork, aby fundusze były kierowane 
tam, gdzie są najbardziej potrzebne i aby każda społeczność otrzymała 
potrzebne wsparcie i zasoby. Programy dotacji kładą nacisk na trzy 
podstawowe obszary:  

o Planowanie łączności lokalnej i infrastruktura gminna XXI wieku: W 
tym programie zastosowano pionierskie podejście polegające na 
przyznawaniu dotacji gminom, organizacjom non profit i innym 
podmiotom na budowę otwartej i przystępnej publicznej 
infrastruktury szerokopasmowej.  

o Łączność szerokopasmowa na obszarach wiejskich: W ramach 
tego programu przewidziano dotacje na poziomie 50/50 – plus setki 
milionów dolarów z federalnej ustawy o inwestycjach 
infrastrukturalnych i miejscach pracy (Infrastructure Investment and 
Jobs Act, IIJA) – na rozszerzenie dostępu do szerokopasmowego 



Internetu na obszarach wiejskich, co obejmuje m.in. końcowe i 
środkowe odcinki sieci.  

o Innowacje w zakresie łączności: Ten program obejmuje 
konkurencyjne dotacje dla podmiotów w całym stanie, 
przeznaczone na projektowanie i budowanie kreatywnych i 
innowacyjnych rozwiązań, które stworzą podstawy dla przyszłych 
przełomów.  

• Dopłata z programu przystępności cenowej w wysokości 30 USD 
miesięcznie: Aby dodatkowo rozszerzyć dostęp do niedrogich łączy 
szerokopasmowych, Departament Usług Publicznych (Department of 
Public Service, DPS) będzie zarządzał działaniami mającymi na celu 
zapewnienie każdemu kwalifikującemu się mieszkańcowi stanu Nowy Jork 
możliwości skorzystania z wartego 14 mld USD programu przystępności 
cenowej w ramach ustawy IIJA, który gwarantuje stałą dopłatę do łączy 
szerokopasmowych w wysokości 30 USD miesięcznie dla gospodarstw 
domowych o niskich dochodach. Departament przeprowadzi również 
akcję marketingową zachęcającą do udziału w tym programie, w którym 
obecnie uczestniczy mniej niż 30 procent uprawnionych gospodarstw 
domowych w stanie Nowy Jork.  

• Program łączności dla mieszkań niedrogiego zakwaterowania: W 
ramach ogólnego planu mieszkaniowego Wydział Mieszkalnictwa i 
Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork (Homes and Community Renewal, 
HCR) we współpracy z Empire State Development sfinansuje 
wyposażenie wszystkich budynków mieszkaniowych niedrogiego 
zakwaterowania w instalacje szerokopasmowe.  

• Program sprawiedliwości cyfrowej: Aby zapewnić sprawiedliwy dostęp 
do łączy szerokopasmowych w całym stanie, w ramach inicjatywy 
ConnectALL podjęte zostaną trzy główne działania:  

o Empire State Development w koordynacji z innymi stanowymi i 
lokalnymi agencjami administracji publicznej, jak również z 
organizacjami prywatnymi i non profit przygotuje stanowy plan 
sprawiedliwości cyfrowej (Statewide Digital Equity Plan).  

o Gubernator Hochul ustanowi program dotacji na rzecz 
sprawiedliwości cyfrowej (Digital Equity Grant Program) w ramach 
wsparcia grup i organizacji pracujących nad stanowym planem 
sprawiedliwości cyfrowej.  

o Stan Nowy Jork wyznaczy dyrektora ds. sprawiedliwości cyfrowej, 
który będzie koordynował te działania i zarządzał nimi w skali 
stanu.  

• Likwidacja opłat i przestarzałych przeszkód regulacyjnych oraz 
wykorzystanie zasobów stanowych. Obejmuje to m.in. następujące 
reformy:  



o Inicjatywa ułatwienia budowania infrastruktury szerokopasmowej na 
obszarach wiejskich: Likwidacja stanowych opłat za użytkowanie i 
zajmowanie terenu, które utrudniają instalację łączy 
szerokopasmowych na obszarach wiejskich, poprzez nakazanie 
Departamentowi Transportu zwolnienia projektów inicjatywy 
ConnectALL z tego obowiązku, co zmniejszy koszty dla 
uczestników programu.  

o Usprawnienie procedur przygotowawczych: Nakazanie 
Departamentowi Usług Publicznych (Department of Public Service, 
DPS) uproszczenia obowiązujących procedur przygotowawczych.  

o Standaryzacja oraz ustalenie jasnych harmonogramów wydawania 
pozwoleń na budowę sieci komórkowych i światłowodowych: 
Ustanowienie przejrzystego harmonogramu wydawania pozwoleń 
na budowę sieci komórkowych i światłowodowych na gruntach 
stanowych i w pasach drogowych przy użyciu prostych i 
standardowych formularzy i procedur.  

o Wykorzystanie istniejącej stanowej infrastruktury światłowodowej: 
Wdrożenie programu pilotażowego polegającego na wykorzystaniu 
istniejącej stanowej infrastruktury światłowodowej na potrzeby 
środkowych odcinków sieci szerokopasmowej.  
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