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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA W
WYSOKOŚCI 20 MLN USD NA PROJEKTY INWESTYCYJNE DLA ORGANIZACJI
ARTYSTYCZNYCH I KULTURALNYCH
Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki przyznaje 116 grantów na projekty inwestycyjne
w ostatniej rundzie finansowania w roku podatkowym
Od 2018 r. 60% z 50 mln USD w ramach funduszy na projekty inwestycyjne
NYSCA przyznano w 10 regionach poza miastem Nowy Jork
W 2022 roku Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki po raz pierwszy w historii agencji
przyznała ponad 100 mln USD
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki (New York
State Council on the Arts, NYSCA) przyznała 116 grantów na projekty inwestycyjne. W
ostatniej rundzie finansowania agencji w roku podatkowym 2022 NYSCA przyznała
podmiotom w całym stanie 20 mln USD, zwiększając tym samym łączną kwotę dotacji w
tym roku do historycznych 100 mln USD. Projekty inwestycyjne obejmują zarówno
związane z wdrożeniem innowacji remonty budowlane, jak i modernizację sprzętu o
kluczowym znaczeniu, której priorytetem jest poprawa stanu zdrowia i
bezpieczeństwa. Dotacje te odzwierciedlają szeroki i głęboki charakter sektora sztuki w
stanie Nowy Jork a realizowane projekty pobudzą rozwój gospodarczy, wzrost
zatrudnienia oraz dostęp do wrażeń związanych ze sztuką i kulturą we wszystkich 10
regionach.
„Projekty inwestycyjne tworzą bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej dostępne
przestrzenie w całym stanie Nowy Jork”, powiedziała gubernator Hochul. „Od
tętniących życiem ośrodków kultury po słynne miejsca historyczne, nasze przestrzenie
życia artystycznego i kulturalnego reprezentują pomysłowość stanu Nowy Jork i
zachowują bogatą historię i charakter naszego stanu. Gratuluję wszystkim
beneficjentom rozpoczynającym realizację tych przełomowych projektów, które pokażą,
że sztuka powraca i kwitnie”.
W tej rundzie NYSCA priorytetowo potraktowała małe i średnie organizacje, a także
wnioskodawców, którzy po raz pierwszy złożyli wnioski w ramach projektów
inwestycyjnych. Oprócz 70 dotacji w przedziale od 50 tys. do 1 mln USD, NYSCA

zapewniła dodatkowe wsparcie dla projektów inwestycyjnych poprzez fundusze lokalne,
przyznając 46 organizacjom granty w wysokości 10 000 USD na modernizację
wyposażenia i obiektów. Łącznie z dotacjami w wysokości 10 000 USD, które są
przeznaczone dla organizacji o budżecie poniżej 1 mln USD, łączna liczba grantów na
inwestycje kapitałowe wynosi 116. Większość dotacji w kategorii od 50 tys. do 1 mln
USD zostanie przeznaczona na wsparcie organizacji spoza miasta Nowy Jork.
Mara Manus, dyrektor wykonawcza Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki,
powiedziała: „Małe i duże projekty inwestycyjne przyczyniają się do długoterminowego
rozwoju gospodarczego naszego stanu poprzez tworzenie setek miejsc pracy,
wspieranie małych firm i turystyki oraz promowanie zaangażowania społecznego.
Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul i naszym przywódcom stanowym za docenienie
integralnej roli, jaką sztuka i przestrzeń kulturowa odgrywają we wzmacnianiu i
ożywianiu miast, miasteczek i wsi w stanie Nowy Jork”.
Katherine Nicholls, przewodnicząca Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki,
powiedziała: „W czasie, gdy odbudowujemy stan Nowy Jork i zmierzamy ku jeszcze
lepszej przyszłości, inwestowanie w projekty, które promują dostępność, efektywność
energetyczną i zrównoważony rozwój jest niezbędne. Rada ds. Sztuki dostrzega
trudności ekonomiczne, z jakimi organizacje artystyczne i kulturalne musiały się
zmierzyć w ciągu ostatnich dwóch lat. Jesteśmy dumni, że możemy inwestować w te
inspirujące projekty, które będą napędzać wzrost gospodarczy i promować aktywność
społeczności w całym stanie Nowy Jork”.
Wśród beneficjentów znajdują się:
Bushwick Starr (miasto Nowy Jork) – Dotacja zostanie przeznaczona na
sfinansowanie budowy nowej siedziby o powierzchni 5 tys. stóp kwadratowych na
Brooklynie, które zapewni Bushwick Starr stałą siedzibę dla jego artystów i publiczności.
Towarzystwo Historyczne i Muzeum Hrabstwa Chenango (Southern Tier) – Środki
finansowe zostaną przeznaczone na renowację murów i konserwację architektoniczną
zabytkowego budynku Szkoły nr 2, w którym muzeum prowadzi działalność publiczną,
umożliwiając organizowanie programów dotyczących bogatej historii kulturowej
społeczności.
The Hochstein School (Finger Lakes) – Dotacja wesprze renowację Performance
Hall, historycznej publicznej przestrzeni artystycznej służącej tysiącom ludzi w
społeczności Rochester.
Women's Studio Workshop (Mid-Hudson) – Dofinansowanie wesprze projekt
renowacji i przebudowy zabytkowej ceglanej olejarni z pierwszej dekady XIX wieku na
nową pracownię ceramiczną, pracownię wydawniczą książek artystycznych oraz pięć
pomieszczeń studyjnych do wynajęcia dla lokalnych artystów.
Pełną listę beneficjentów można znaleźć tutaj.

Dotychczas zainwestowane fundusze inwestycyjne NYSCA wynoszą łącznie 50 mln
USD i zostały one przyznane w trzech rundach finansowania. Z 88 projektów w całym
stanie, które NYSCA wsparła w poprzednich latach finansowania, około 50% jest
bliskich ukończenia.
Senator José M. Serrano powiedział: „Dobrze prosperujący sektor kultury i sztuki ma
kluczowe znaczenie dla witalności naszego stanu. Beneficjenci NYSCA wzmocnią
ekosystem artystyczny naszego stanu, rozwijając fascynujące i innowacyjne projekty po
dwóch latach ogromnych wyzwań. Jestem dumny, że mogę wspierać rozwój i
rewitalizację organizacji artystycznych non-profit w całym stanie, a także doceniam
gubernator Hochul i NYSCA za ich pracę na rzecz zapewnienia, że stan Nowy Jork
pozostanie tętniącym życiem ośrodkiem kulturalnym”.
Członek Zgromadzenia, Danny O'Donnell, powiedział: „Stan Nowy Jork jest
światowym liderem w dziedzinie sztuki i kultury, a każdy dolar zainwestowany w sztukę
wspiera miejsca pracy, kulturę i wzrost gospodarczy w każdym regionie naszego stanu.
Pandemia uwypukliła i zaostrzyła poważne wyzwania stojące przed sektorem kultury i
sztuki, a te niezbędne fundusze inwestycyjne będą miały przełomowe znaczenie dla
organizacji i ich społeczności. Zaangażowanie beneficjentów wzmacnia naszą
gospodarkę, wspiera zdrowie wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork i wzbogaca
nasze życie. Jestem bardzo dumny, że stan Nowy Jork podjął działania i zapewnił
wsparcie dla długofalowych potrzeb inwestycyjnych naszego sektora artystycznego.
Pragnę podziękować gubernator Hochul za jej nieustanne wspieranie sztuki i za jej
zaangażowanie na rzecz zapewnienia, by nasze instytucje artystyczne i kulturalne
mogły się rozwijać w trakcie odbudowy”.
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