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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 62,4 MLN USD NA 
WZMOCNIENIE OGÓLNOSTANOWEJ INFRASTRUKTURY ŁĄCZNOŚCI 

KRYZYSOWEJ I INTEROPERACYJNOŚCI  
  

Roczne fundusze wspierają wysiłki hrabstwa na rzecz wzmocnienia 
interoperacyjności bezprzewodowej wśród służb ratowniczych  

  
Wnioski można już składać na stronie internetowej DHSES do 11 maja 2022 r.  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przeznaczenie 62,4 mln USD na wsparcie na 
poziomie hrabstw działań mających na celu wzmocnienie łączności kryzysowej i 
infrastruktury interoperacyjnej wykorzystywanej przez lokalne służby ratownicze. W 
ramach Ogólnostanowego programu grantowego na wsparcie komunikacji 
interoperacyjnej w roku 2022 (Statewide Interoperable Communications Targeted 
Grant, SICG) poszczególne hrabstwa i miasto Nowy Jork mogą ubiegać się o fundusze 
na poprawę infrastruktury, usuwanie luk w łączności, wdrażanie krajowych kanałów 
interoperacyjnych oraz poprawę łączności między hrabstwami i systemami. 
Interoperacyjność daje służbom ratowniczym możliwość bezproblemowej wymiany 
informacji i danych w czasie rzeczywistym podczas sytuacji kryzysowej.  
  
„Kiedy nasi strażacy, policjanci, ratownicy medyczni i sanitariusze reagują na sytuacje 
kryzysowe, potrzebują struktury komunikacyjnej, która umożliwi im skuteczną i sprawną 
komunikację oraz koordynację działań”, powiedziała gubernator Hochul. „Fundusze 
te stanowią kontynuację naszych wcześniejszych działań mających na celu 
modernizację systemów łączności bezpieczeństwa publicznego i zwiększą możliwości 
efektywnej komunikacji w sytuacjach kryzysowych oraz infrastrukturę w całym stanie”.  
  
Program celowy SICG 2022 jest niekonkursowym programem grantowym, którego 
celem jest poprawa stanu interoperacyjności radiowej w zakresie telefonii komórkowej 
dla działających na terenie stanu Nowy Jork agencji bezpieczeństwa publicznego. 
Środki finansowe są przekazywane uprawnionym wnioskodawcom (powiatom), które 
nie mają wystarczającego zasięgu lub infrastruktury w ramach krajowych kanałów 
interoperacyjności. Maksymalne dostępne dofinansowanie dla każdego beneficjenta 
wynosi 6 mln USD, przy czym dla każdego hrabstwa może być przyjęty tylko jeden 
wniosek. Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
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Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dokona przeglądu wniosków i, w 
razie potrzeby, zapewni pomoc techniczną wnioskodawcom.  
  
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie, wnioskodawcy powinni odwiedzić stronę 
SICG. W tym roku termin składania wniosków upływa 11 maja 2022 r.  
  

Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „W sytuacji zagrożenia pracownicy naszych 
służb ratowniczych muszą być w stanie się komunikować. Modernizacja starzejącej się 
infrastruktury komunikacyjnej dzięki tym dotacjom i partnerstwu między Wydziałem a 
hrabstwami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia efektywnych linii komunikacyjnych 
w razie potrzeby. Cieszymy się, że możemy zaoferować takie możliwości finansowania 
naszym lokalnym partnerom, którzy najbardziej potrzebują modernizacji infrastruktury”.  

  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Hrabstw Stanu Nowy Jork, Stephen J. 
Acquario, powiedział: „Zapewnienie przez gubernator Hochul tych funduszy jest 
dużym krokiem naprzód dla hrabstw i następuje w krytycznym momencie dla lokalnych 
systemów bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, które pilnie 
potrzebują modernizacji. Lokalne centra dyspozytorskie 9-1-1 polegają na tych 
dotacjach, które pomagają w finansowaniu ratujących życie, ale kosztownych ulepszeń 
infrastruktury, w tym nowych przenośnych radiotelefonów dla służb ratowniczych, 
dodatkowych wież podnoszących jakość usług dyspozytorskich oraz nowych technologii 
wzmacniających nasze centra komunikacji interoperacyjnej. Należy docenić gubernator 
Hochul za przyspieszenie i usprawnienie procesu udostępniania tych funduszy, co 
umożliwi władzom lokalnym poprawę planowania i reagowania w sytuacjach 
kryzysowych oraz zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom stanu Nowy Jork”. 
Informacje na temat Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych odpowiada za 
działania związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na rzecz 
zapobiegania klęskom żywiołowym i innym sytuacjom kryzysowym, ochrony przed nimi, 
przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 
naprawczych oraz łagodzenia ich skutków. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
DHSES na Facebooku, Twitterze lub na stronie dhses.ny.gov.  
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