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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW 
NA PROGRAMY POMOCOWE O WARTOŚCI 125 MLN USD WSPIERAJĄCE 

STANOWY PRZEMYSŁ TURYSTYCZNY  
  

100 mln USD na program „Powrót do pracy w turystyce” w celu pobudzenia 
wzrostu zatrudnienia  

  
Program grantowy „Spotkajmy się w stanie Nowy Jork” o wartości 25 mln USD – 

wsparcie powrotu dużych imprez  
  

Część pakietu naprawczego gubernator o wartości 450 mln dolarów pod hasłem 
„Przywróćmy turystykę, przywróćmy miejsca pracy”  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie przyjmowania wniosków do 
dwóch programów grantowych dla sektora turystyki, mających na celu wsparcie i 
ożywienie branży turystycznej i hotelarskiej w stanie Nowy Jork. Program grantowy 
„Powrót do pracy w turystyce” (Tourism Return-to-Work) o wartości 100 mln USD oraz 
program grantowy „Spotkajmy się w stanie Nowy Jork” (Meet in New York) o wartości 
25 mln USD po raz pierwszy zostały ogłoszone w listopadzie jako część wiodącej w 
kraju inicjatywy gubernator Kathy Hochul „Przywróćmy turystykę, przywróćmy miejsca 
pracy” (Bring Back Tourism, Bring Back Jobs). W ramach obu programów zostaną teraz 
udostępnione pełne wnioski dla przedsiębiorstw turystycznych, centrów kongresowych i 
konferencyjnych oraz licencjonowanych obiektów noclegowych, które zakwalifikowały 
się do programu.  
  
„Pandemia stanowiła wyzwanie dla całej społeczności biznesowej stanu Nowy Jork, ale 
jej skutki były szczególnie szkodliwe dla naszych pracowników z branży turystycznej i 
hotelarskiej”, powiedziała gubernator Hochul. „Programy te są ukierunkowane na 
pomoc firmom w ponownym zatrudnieniu pracowników i sprowadzeniu nowych, 
światowej klasy konwencji i wydarzeń do naszych społeczności – pobudzając 
ogólnostanowy silnik gospodarczy, jakim jest turystyka. Stan Nowy Jork jest najbardziej 
ekscytującym, najbardziej tętniącym życiem i najbardziej interesującym miejscem na 
naszej planecie, dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zaprosić i 
powitać gości z całego świata.”  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-450-million-bring-back-tourism-bring-back-jobs-inclusive&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SzLQtjPvq%2FMLcFyCUnpTrXV8b7%2FDyTn%2BZ1rZVWweqzE%3D&reserved=0


Branża turystyczna i hotelarska w stanie Nowy Jork oraz zatrudnieni w niej pracownicy 
zostali poważnie dotknięci niszczącymi skutkami COVID-19. Przed wybuchem pandemii 
branża ta zapewniała jedno na dziesięć miejsc pracy w całym stanie. Uznając 
znaczenie powrotu do pracy pracowników z branży turystycznej w stanie Nowy Jork, 
gubernator Hochul ogłosiła program grantowy „Powrót do pracy w turystyce” o wartości 
100 mln USD, mający na celu wsparcie ponownego zatrudniania pracowników poprzez 
udzielanie dotacji firmom z branży turystycznej, które doświadczyły trudności 
ekonomicznych związanych z pandemią. Dodatkowo, program grantowy „Spotkajmy się 
w stanie Nowy Jork” o wartości 25 mln USD został stworzony, aby katalizować powrót 
imprez, spotkań i targów, które generują podróże biznesowe, poprzez pokrycie części 
kosztów związanych z organizacją imprez w przestrzeniach konferencyjnych i hotelach 
partnerskich.  
  
W ramach programu grantowego „Powrót do pracy w turystyce” zakwalifikowane 
przedsiębiorstwa mogą otrzymać granty w wysokości 5000 USD za każde nowo dodane 
miejsce pracy netto w pełnym wymiarze godzin oraz 2500 USD za każde nowo dodane 
miejsce pracy netto w niepełnym wymiarze godzin w okresie od stycznia do czerwca 
2022 roku. Beneficjenci muszą osiągnąć wzrost zatrudnienia netto o co najmniej dwa 
ekwiwalenty pełnego czasu pracy, aby zakwalifikować się do finansowania; dotacje 
będą przyznawane na kwotę minimalną 10 000 USD, a maksymalną 200 000 USD. 
Wnioskodawcy muszą wypełnić wymagane kryteria kwalifikowalności dostępne tutaj, a 
wstępnie zakwalifikowani wnioskodawcy otrzymają link do bezpośredniego złożenia 
wniosku. Więcej informacji, w tym wytyczne dotyczące programu, można znaleźć tutaj.  
  
Aby zachęcić do powrotu podróży służbowych i przyciągnąć uczestników nowych 
wydarzeń, program grantowy „Spotkajmy się w stanie Nowy Jork” o wartości 25 mln 
USD zapewni dotacje dla obiektów konferencyjnych i licencjonowanych obiektów 
noclegowych w celu zrekompensowania części zniżek udzielonych na zatwierdzone 
opłaty za wynajem przestrzeni konferencyjnej i ceny pokoi grupowych, które pomogą 
przyciągnąć kwalifikujące się wydarzenia. Dotacje będą przyznawane na zasadzie 
zwrotu kosztów i zależą od takich czynników, jak wielkość wydarzenia, wysokość 
zniesionych opłat i oferowane zniżki. Program jest ograniczony do nowych wydarzeń, 
które nie były wcześniej zaplanowane. Wnioskodawcy muszą wypełnić wymagane 
kryteria kwalifikowalności dostępne tutaj, a wstępnie zakwalifikowani wnioskodawcy 
otrzymają link do bezpośredniego złożenia wniosku. Wnioski należy składać do 31 
grudnia 2022 r. Więcej informacji, w tym wytyczne dotyczące programu, można znaleźć 
tutaj.  
  
Pełniąca obowiązki Komisarza Empire State Development oraz desygnowana na 
stanowisko prezes i dyrektor generalnej, Hope Knight powiedziała: „Znaczenie 
gospodarcze turystyki jest niepodważalne: pozwala ona utrzymać miejsca pracy i małe 
firmy oraz generować dochody dla społeczności w całym stanie Nowy Jork. Gubernator 
Hochul zaangażowała się w odbudowę tej ważnej i dynamicznej branży, a dotacje 
przyznane w ramach tych programów wprowadzą nowych odbiorców do stanu Nowy 
Jork dzięki nowym wydarzeniom i sprawią, że mieszkańcy tego stanu wrócą do pracy w 
sektorze turystycznym”.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformrouter.apps.esd.ny.gov%2Fttw%2540ESD%2Ftourism_to_work.html&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C57d9909974e642c0215e08da126cb236%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637842555300981649%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TSba8a92837DFOBIRZl9kS0%2FN03kiVNO2uCiIMAbIqw%3D&reserved=0
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Wiceprezes Empire State Development i dyrektor wykonawczy ds. turystyki, Ross 
D. Levi, powiedział: „Programy gubernator Hochul „Przywróćmy turystykę, przywróćmy 
miejsca pracy” będą wspierać ożywienie branży turystycznej w stanie Nowy Jork 
poprzez przywrócenie pracowników do pracy i wspieranie powrotu dużych imprez, 
takich jak spotkania, konferencje i wystawy. Wspólnie z naszymi partnerami 
turystycznymi – od regionalnych i lokalnych organizacji marketingowych po obiekty i 
atrakcje w całym stanie – możemy przywrócić turystykę i przypomnieć przedsiębiorcom 
i odwiedzającym, że nie ma drugiego takiego miejsca jak stan Nowy Jork”.  
  
Programy te uzupełniają bieżące działania w ramach akcji marketingowych I LOVE NY, 
Wydziału Turystyki z ramienia Empire State Development, mające na celu promocję 
turystyki i ożywienie przemysłu turystycznego w stanie. Obejmuje to inicjatywy mające 
na celu zaangażowanie i zaproszenie nowych turystów krajowych i zagranicznych do 
zwiedzania stanu. W lutym gubernator Hochul ogłosiła rozpoczęcie pierwszej w stanie 
Nowy Jorkglobalnej reklamy turystycznej skierowanej do konsumentów w Australii, 
Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Ponadto I LOVE NY 
nawiązała współpracę z międzynarodowymi organizatorami wycieczek, aby tworzyć i 
promować pakiety turystyczne dla stanu Nowy Jork i miasta Nowy Jork.  
  
Senator stanu, José M. Serrano, powiedział: „Turystyka i odwiedzający z całego 
świata, pomagają uczynić stan Nowy Jork tak wyjątkowym miejscem. Programy 
gubernator Hochul przyczynią się do zwiększenia zatrudnienia w turystyce, wsparcia 
firm w ekosystemie turystycznym oraz sprowadzenia większej liczby gości i wydarzeń 
specjalnych do naszych miast. Dziękuję gubernator za jej zaangażowanie na rzecz 
stanowej branży turystycznej oraz firm i ludzi, dzięki którym branża turystyczna w stanie 
Nowy Jork dobrze prosperuje”.  
  
Członek Zgromadzenia, Daniel O'Donnell, powiedział: „Gospodarka stanu Nowy 
Jork zależy od prężnie działającej branży turystycznej. W każdym regionie naszego 
stanu turyści pragną obcować z niesamowitą sztuką, kulturą, przyrodą i charakterem 
stanu Nowy Jork, wspierając przy tym lokalne restauracje, lokale, sklepy, hotele, 
przedstawienia i wiele innych. Pandemia stworzyła niezliczone wyzwania dla branży 
turystycznej i bezpośrednio słyszałem wiele historii osób, które nadal walczą o tym, aby 
stanąć na nogi. Niezwykle ważne jest, abyśmy wspierali silny powrót branży 
turystycznej w naszym kraju, a także wszystkie osoby, którym zapewnia byt. 
Dziękujemy gubernator Hochul za dostrzeżenie kluczowej roli, jaką turystyka odgrywa w 
rozwoju naszego stanu, oraz za jej zaangażowanie w pomoc w odbudowie tego 
sektora, aby był silniejszy i lepszy niż kiedykolwiek wcześniej”.  
  
Pomoc w zaplanowaniu kolejnych wakacji w stanie Nowy Jork można uzyskać na 
stronie www.iloveny.com. Więcej informacji o wycieczkach do miasta Nowy Jork jest 
dostępnych na stronie www.iloveny.com/nyc.  
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