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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O PRZEKAZANIU PONAD 500 MLN USD W 
RAMACH PROGRAMU DOTACJI POMOCOWYCH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ DLA 

BLISKO 29 000 MAŁYCH FIRM W CAŁYM STANIE  
  

Realizowany przez Empire State Development Program Dotacji Pomocowych dla 
Małych Firm w związku z Pandemią COVID-19 zapewnia fundusze dla małych firm 

doświadczających trudności ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19  
  

98% dotacji przyznano firmom zatrudniającym mniej niż 10 pracowników, a 90% 
trafiło do firm będących własnością mniejszości i kobiet  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że blisko 29 000 małych firm i 
mikroprzedsiębiorstw w całym stanie Nowy Jork otrzymało ponad 500 mln USD dotacji 
w ramach Programu Dotacji Pomocowych dla Małych Firm w związku z Pandemią 
COVID-19 (COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program). Program 
został stworzony w celu zapewnienia elastycznej pomocy finansowej małym firmom, 
mikroprzedsiębiorstwom oraz niezależnym organizacjom artystycznym i kulturalnym w 
stanie Nowy Jork, które doświadczają trudności ekonomicznych w związku z pandemią 
wirusa COVID-19.  
  
„Małe firmy są podstawą gospodarki naszego stanu, a żeby naprawdę wyjść z kryzysu 
COVID-19, potrzebują one pomocnej dłoni”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Konieczne jest, abyśmy nadal sprawnie i szybko przekazywali środki 
finansowe, tak aby mogły one stanąć na nogi i wznowić działalność”.  
  
Gubernator Hochul jest zaangażowana w dalsze wspieranie małych przedsiębiorstw. 
Przedstawiła propozycję przeznaczenia 200 mln USD na wsparcie dla małych firm we 
wczesnej fazie rozwoju, aby zapewnić im długoterminowe powodzenie w procesie 
odbudowy stanu Nowego Jorku po pandemii COVID-19.  
  

Pełniąca obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowana na 
stanowisko prezes i dyrektor generalnej, Hope Knight, powiedziała: „Realizowany 
przez ESD Program Dotacji Pomocowych dla Małych Firm w związku z Pandemią 
COVID-19 stanowi ważne wsparcie dla naszych małych firm, które dzięki niemu mogą 
utrzymać swoją działalność. Intensywnie pracujemy nad tym, aby te środki trafiły tam, 
gdzie są najbardziej potrzebne, dlatego jestem wdzięczna za wsparcie gubernator 



Hochul, a także wszystkich właścicieli małych firm w stanie Nowy Jork, którzy każdego 
dnia pracują nad odbudową naszej gospodarki”.  

  
Mikroprzedsiębiorstwa – zatrudniające do dziesięciu pracowników – otrzymały 98% tych 
dotacji, a firmy będące własnością kobiet lub mniejszości 90%. Są to firmy, które 
najdotkliwiej odczuły skutki trwającej pandemii i często mają najmniejszy dostęp do 
zasobów. Średnia wysokość dotacji wynosi około 17 425 USD.  
  
W sierpniu ubiegłego roku gubernator Hochul rozszerzyła program na firmy o 
dochodach do 2,5 mln USD z kwoty 500 000 USD, a także zwiększyła limit dla firm, 
które otrzymały pożyczki federalne w ramach Programu Ochrony Płac (Paycheck 
Protection Program) z dotychczasowych 100 000 USD do 250 000 USD, co pozwoliło 
tysiącom małych firm ubiegać się o dofinansowanie.  
  
Środki finansowe na realizację programu nadal są dostępne. Przykłady wsparcia 
dostępnego w ramach inicjatywy Empire State Development, mającej na celu pomoc 
małym firmom w uzyskaniu dostępu do tego istotnego finansowania obejmują m.in. 
doradztwo indywidualne, seminaria internetowe, centrum obsługi telefonicznej, które 
zarejestrowało już niemal 295 000 połączeń oraz materiały w 14 językach.  
  
Więcej informacji na temat tego i innych programów pomocy w związku z COVID-19 
można znaleźć na stronie https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative. 
Empire State Development posiada sieć organizacji partnerskich, które zapewniają 
instrukcje, szkolenia, pomoc techniczną i usługi wsparcia dla przedsiębiorców i małych 
firm w całym stanie Nowy Jork, zapewniających pomoc przy składaniu wniosków o 
dotacje i pożyczki na pomoc w związku z pandemią w stanie Nowy Jork i na szczeblu 
federalnym. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
https://esd.ny.gov/organizations-available-assist-businesses.  
  
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Tak wiele małych firm w naszym 
stanie ledwie przetrwało wyzwania pandemii, a przyszłość nadal jest niepewna, 
ponieważ proces wychodzenia z kryzysu nie jest tak prosty, jak każdy z nas by tego 
oczekiwał. Takie inicjatywy jak Program Dotacji Pomocowych dla Małych Firm 
w związku z Pandemią są kluczowe dla utrzymania otwartości tysięcy małych firm w 
całym stanie, trzeba jednak podjąć dalsze działania, aby fundusze trafiły do rąk tych, 
którzy nadal walczą o przetrwanie. Czas rozszerzyć ten program, aby objął jeszcze 
więcej małych firm, dlatego musimy wprowadzić w życie propozycję gubernator Hochul, 
aby wesprzeć nowo powstałe małe firmy, które dopiero rozpoczynają działalność”,  
  
Członek Zgromadzenia, Al Stirpe, powiedział: „Jako były właściciel małej firmy wiem, 
jak trudno jest przekształcić pomysł w dobrze prosperującą firmę w czasach względnej 
„normalności”, nie mówiąc już o globalnej pandemii i bezprecedensowych trudnościach 
gospodarczych. Program Dotacji Pomocowych dla Małych Firm w związku z Pandemią 
COVID-19 stanowił kluczowe wsparcie ze strony władz stanu Nowy Jork w obliczu 
pandemii, zapewniając pomoc mikroprzedsiębiorstwom i firmom z sektora MWBE, a 
także tym, które nie kwalifikowały się do pomocy federalnej lub potrzebowały 
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dodatkowych środków. Jako przewodniczący Komisji ds. Małych Przedsiębiorstw (Small 
Business Committee) w Zgromadzeniu spotkałem się bezpośrednio z właścicielami firm 
w całym stanie, aby pomóc w opracowaniu programu dotacji, który bezpośrednio 
odpowiadałby ich najpilniejszym potrzebom. Oczekuję, że więcej uprawnionych firm 
skorzysta z tego ważnego programu, w tym firmy z regionów o niekorzystnej sytuacji 
ekonomicznej. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za jej nieustające wsparcie dla 
społeczności przedsiębiorców w naszym stanie na drodze do ożywienia gospodarczego 
oraz za jej ponowny impuls do wzmocnienia ducha przedsiębiorczości w naszym stanie. 
To jednak nie koniec naszej pracy. Będę kontynuować współpracę z władzami 
stanowymi i zainteresowanymi stronami, aby w budżecie stanu na rok 2022-23 
zapewnić dodatkowe ulgi dla firm doświadczających trudności”.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej 
się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego Stanu Nowy Jork (New York State Regional Economic Development 
Councils) oraz zajmującą się promocją „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. 
Więcej informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State 
Development można znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i www.esd.ny.gov.  
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