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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE 7 MLN USD W RAMACH 
DRUGIEJ RUNDY INICJATYWY NA RZECZ ROZWOJU ZATRUDNIENIA W STANIE 

NOWY JORK  
  

Dotacje na rozwój zatrudnienia otrzymają 42 organizacje  
  

Inicjatywa zapewni środki na rozwój potrzebnych na rynku umiejętności 
zawodowych w grupie ponad 2550 mieszkańców stanu Nowy Jork  

  
Nowe wnioski od organizatorów szkoleń przyjmowane są na bieżąco na stronie 

workforcedevelopment.ny.gov  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że 42 organizacje w całym stanie otrzymały 
7 mln USD w ramach Inicjatywy na rzecz rozwoju zatrudnienia (Workforce 
Development Initiative, WDI). Jest to pierwsza grupa dotacji przyznanych w ramach 
drugiej rundy finansowania, która rozpoczęła się w sierpniu i obejmuje 48 mln USD na 
wsparcie strategicznych działań regionalnych pomagającym mieszkańcom stanu Nowy 
Jork uzyskać kwalifikacje i znaleźć dobrze płatną pracę, zaspokoić krótkoterminowe 
potrzeby firm w zakresie zatrudnienia, podnieść kwalifikacje siły roboczej w regionie, 
rozszerzyć programy praktyk zawodowych i odpowiedzieć na długoterminowe potrzeby 
rozwijających się branż. Cały czas przyjmowane są wnioski w ramach procedury 
składania skonsolidowanych wniosków o finansowanie.  
 
Finansowanie i mechanizmy motywacyjne przygotowane w tej rundzie przez 
Departament Pracy, SUNY i CUNY będą wspierać kluczowe możliwości w zakresie 
szkoleń zawodowych i zatrudnienia w branżach o wysokim zapotrzebowaniu na 
pracowników, obejmując ponad 2550 mieszkańców stanu Nowy Jork.  
  

„Wielu mieszkańców stanu Nowy Jork zostało nagle pozbawionych pracy i zaczęło 
szukać możliwości rozwoju, aby na nowo odkryć siebie i rozpocząć nową karierę 
zawodową” – powiedziała gubernator Hochul. „Dotacje na rozwój zatrudnienia 
pozwolą zorganizować szkolenia z zakresu kluczowych umiejętności, które pomogą w 
znalezieniu dobrze płatnej pracy na perspektywicznych stanowiskach oraz stworzą 
harmonię między edukacją, biznesem i inwestycjami publicznymi, przyspieszając 
ożywienie gospodarcze w naszym stanie. Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy stracili 
pracę z powodu pandemii lub planują swoją przyszłość zawodową w tych niepewnych 
czasach, będą mieli szansę wykorzystać swój talent i zrealizować ambicje”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fworkforcedevelopment.ny.gov%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C035d395dae6c4c84c0ac08d9d5f1a856%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637776056157231414%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bgq97dDzROX8XiiD4ehNFyE2PhfpQEkjb0N15EZLSEs%3D&reserved=0


  
Kluczową rolę w rekomendowaniu wniosków o dofinansowanie na podstawie lokalnych 
potrzeb i możliwości gospodarczych odgrywają regionalne rady rozwoju 
gospodarczego (Regional Economic Development Council). Dotacje na rozwój 
zatrudnienia otrzymały następujące firmy i organizacje:  
  
·   Capital District: SUNY Schenectady County Community College, NSH USA 

Corporation, Hudson Valley Community College  
·   Central New York: Pyrotek Inc., Tompkins Cortland Community College  
·   Finger Lakes: Rochester General Hospital, eHealth Technologies, Helen & 

Gertrude Agency, Lifetime Assistance Inc., Optimax SI, ProAmpac, Greater Living 
Architects P.C., Monroe Community College, GW Lisk, Inc, Finger Lakes 
Community College  

·   Long Island: United Way of Long Island, Nicholas Center, We Connect The Dots, 
Inc., Catholic Health Services of Long Island, St. Francis Hospital, Parker Jewish 
Institute for Health Care and Rehabilitation, Nassau Community College, 
Developmental Disabilities Institute, East End Disabilities Associates, Family 
Residences and Essential Enterprises, Inc., Independent Group Home Living, 
Suffolk County Community College  

·   Mid-Hudson: Nicholas Center, Williams Lumber, ShopRite, Dutchess Community 
College  

·   Mohawk Valley: Mohawk Valley Community College, Universal Plastics, Masonic 
Care Community, Consolidated Precision Product, Indium Corporation, The Center, 
GPO Federal Credit Union, The Rescue Mission, C & H Plastics  

·   Miasto Nowy Jork: Grace Institute of New York, LaGuardia Community College, 
The Door - A Center of Alternatives, Inc., Bronx Community College Design Studio, 
Parker Jewish Institute for Health Care and Rehabilitation, Bronx Community 
College, We Connect The Dots, Inc.  

·   Southern Tier: H & E Stork Turbo Blading, Tompkins Cortland Community College, 
First Heritage Federal Credit Union, Corning Community College  

  
Komisarz Departamentu Pracy stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Rozwój zatrudnienia jest kluczowym elementem planu gubernator Hochul 
dotyczącego odbudowy gospodarki po pandemii. Inicjatywa na rzecz rozwoju 
zatrudnienia pomoże mieszkańcom stanu Nowy Jork w zdobyciu poszukiwanych 
zawodów poprzez edukację, szkolenia i rozwijanie umiejętności, a także stworzy bazę 
wykwalifikowanych pracowników, zaspokajając zapotrzebowanie firm. Wyrażam 
uznanie dla gubernator Hochul za jej konsekwentne zaangażowanie w długoterminowe 
rozwiązania, które przynoszą korzyści pracownikom i przedsiębiorstwom oraz 
stymulują gospodarkę stanu Nowy Jork”.  
  
Inicjatywa na rzecz rozwoju zatrudnienia  
Inicjatywa na rzecz rozwoju zatrudnienia powstała w 2019 r. i miała na celu 
zainwestowanie 175 mln USD w projekty związane z innowacyjnością, kreatywnością i 
dopasowanym do regionalnych potrzeb rozwojem zawodowym w całym stanie Nowy 
Jork. Dotacje przyznane na podstawie skonsolidowanego wniosku o finansowanie 



będą przeznaczone na wsparcie strategicznych działań regionalnych, które 
zaspokajają krótko- i długoterminowe potrzeby firm w zakresie zatrudnienia, 
rozbudowują regionalną bazę wykwalifikowanych pracowników, zwiększają 
elastyczność i zdolności adaptacyjne lokalnych podmiotów na rynku pracy oraz 
rozszerzają dostępność praktyk zawodowych.  
  
W pierwszej rundzie finansowania w ramach WDI przyznano ponad 70 mln USD dla 
225 organizacji na wsparcie branż istotnych dla regionu w nowych dziedzinach o 
rosnącym zapotrzebowaniu na pracowników – takich jak czysta energia, life sciences, 
informatyka i zaawansowane technologie – a także działania na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa ekonomicznego kobiet, młodych pracowników i innych populacji, które 
borykają się z istotnymi barierami na drodze do rozwoju kariery. Przyznane środki 
wspierają kluczowe szkolenia zawodowe i możliwości zatrudnienia w branżach o 
wysokim zapotrzebowaniu na pracowników w przypadku ponad 51 000 mieszkańców 
stanu Nowy Jork.  
W ramach drugiej rundy składania wniosków Inicjatywa na rzecz rozwoju zatrudnienia 
obejmie zasoby, plany i perspektywy wielu stanowych agencji i urzędów, regionalnych 
rad rozwoju gospodarczego, podmiotów szkoleniowych non profit i pracodawców z 
sektora prywatnego w czasie pandemii COVID-19.  
  
Więcej informacji na temat Inicjatywy na rzecz rozwoju zatrudnienia i przyznanych 
dotacji można znaleźć na stronie workforcedevelopment.ny.gov.  
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