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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA W ROKU BUDŻETOWYM 2023 
INWESTYCJE, KTÓRE MAJĄ ZWIĘKSZYĆ MOŻLIWOŚCI EKONOMICZNE  

  
Ponad 1 mld USD na łącza szerokopasmowe (ConnectALL)  

  
1 mld USD na wsparcie małych firm w stanie Nowy Jork  

  
450 mln USD na rewitalizację śródmieść i rozwój gospodarki  

  
350 mln USD na modernizację stanowych działań na rzecz rozwoju kadr  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj najważniejsze punkty budżetu na rok 2023 
dotyczące rozwoju gospodarczego. Historyczny plan zawiera śmiałe inwestycje, które 
mają na celu zwiększenie możliwości ekonomicznych dlawszystkich mieszkańców 
stanu Nowy Jork. Fundusze te przyczynią się między innymi do zapewnienia 
wszystkim dostępu do Internetu, ożywienia i wsparcia dla małych przedsiębiorstw, 
rewitalizacji śródmieść w całym stanie, podjęcia istotnych zobowiązań w zakresie 
szkoleń zawodowych i rozwoju kadr oraz pomocy przedsiębiorstwom należącym do 
mniejszości i kobiet.  
  
„Ten jedyny w swoim rodzaju budżet pomoże nam zbudować silniejszą i 
sprawiedliwszą gospodarkę dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, gdy 
wyjdziemy z pandemii”, powiedziała gubernator Hochul. „Inwestujemy w branże 
przyszłości, w szkolenia zawodowe, których mieszkańcy stanu Nowy Jork potrzebują, 
aby odnieść sukces, w małe firmy, które są podstawą naszej gospodarki, oraz w 
potrzebną dziś infrastrukturę cyfrową. Dziękuję liderom legislacyjnym za ich wysiłki na 
rzecz zapewnienia ożywienia gospodarczego, które odzwierciedla pełną różnorodność 
gospodarki naszego stanu”.  
  
W budżecie stanowym przewidziano inwestycje, które pozwolą na przekształcenie 
infrastruktury cyfrowej. Inicjatywa ConnectALL o wartości ponad 1 mld USD – 
największa w historii inwestycja w infrastrukturę XXI wieku w stanie Nowy Jork – 
wykorzysta publiczne i prywatne inwestycje w celu zapewnienia mieszkańcom stanu 
Nowy Jork z obszarów wiejskich i miejskich dostępu do sieci szerokopasmowej oraz 
ustanowienia pierwszego w kraju miejskiego programu szerokopasmowego. 
Bezprecedensowa inwestycja stanu w tę kluczową infrastrukturę pomoże zapewnić 



milionom mieszkańców stanu Nowy Jork dostęp do szerokopasmowego Internetu po 
przystępnych cenach, a także przyspieszy wzrost gospodarczy i lokalne innowacje w 
przyszłości.  
  
Oprócz pionierskich inwestycji w infrastrukturę cyfrową, budżet stanowy uchyla opłatę 
za układanie szybkich kabli światłowodowych wzdłuż autostrad stanowych, co obniża 
koszt budowy szybkich łączy szerokopasmowych w celu zwiększenia ich dostępności 
w miejscowościach położonych na północy stanu. W uchwalonym budżecie upoważnia 
się Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New York Power Authority, NYPA) do 
udostępnienia nadwyżki przepustowości swojej sieci światłowodowej, biegnącej wzdłuż 
linii przesyłowych będących własnością NYPA i przez nią eksploatowanych, w celu 
zapewnienia szybkich łączy szerokopasmowych po przystępnej cenie w 
społecznościach stanu o braku lub niedostatecznym zasięgu. Oczekuje się, że 
wykorzystanie infrastruktury światłowodowej NYPA obniży koszty budowy sieci 
szerokopasmowej w społecznościach, zwiększając dostęp do sieci szerokopasmowej i 
obniżając koszty usług szerokopasmowych dla mieszkańców stanu Nowy Jork w tych 
regionach.  
  
W budżecie stanowym przewidziano również inwestycje o wartości 1 mld USD w małe 
firmy, w tym programy ukierunkowane na zapewnienie rozwoju wszystkich rodzajów 
małych przedsiębiorstw w całym stanie. Kluczowe elementy tego planu obejmują:  

• Fundusze zalążkowe dla nowozakładanych małych firm – inicjatywa 
ta zapewni elastyczne dotacje na wsparcie mikroprzedsiębiorstw i małych 
firm na wczesnym etapie rozwoju w odbudowującej się gospodarce stanu 
Nowy Jork. Dzięki temu programowi małe firmy, które uruchomiły swoją 
działalność tuż przed pandemią COVID-19 lub w jej trakcie, będą miały 
zapewnione środki na kontynuację działalności i rozwój. Program ten 
opiera się na wartym 800 mln USD programie dotacji na odbudowę 
małych firm po pandemii (Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program), w ramach którego do tej pory prawie 29 000 małych firm 
przekazano ponad 500 mln USD, z czego 90% trafiło do firm należących 
do mniejszości i kobiet, oraz nadal może być przedmiotem składania 
wniosków o dofinansowanie.  

• Ulga podatkowa dla małych firm na pokrycie kosztów kapitałowych 
związanych z COVID – Inwestycja o wartości 250 mln USD zapewni 
małym firmom 50% ulgę podatkową w wysokości do 25 000 USD na 
pokrycie nieoczekiwanych kosztów związanych z COVID, które będą 
musiały ponieść małe firmy. Ulga ta pokrywa takie koszty, jak zakup 
środków czystości, grzejników zewnętrznych, oczyszczaczy powietrza, 
oznakowania informującego o zasadach szczepień/stosowania maseczek 
oraz urządzeń umożliwiających dokonywanie płatności zbliżeniowych.  

• Ulgi podatkowe dla małych firm – Stan zapewni ulgi podatkowe w 
wysokości 100 mln USD dla około 195 000 małych firm, aby pomóc im w 
utrzymaniu działalności.  

• Rozszerzenie dostępu do kapitału i inwestycji tworzących miejsca 
pracy – Środki te zapewnią dostęp do kapitału, źródeł finansowania po 
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obniżonych stawkach oraz możliwości inwestycji typu venture w małe 
firmy działające na terenie stanu Nowy Jork, ze szczególnym wsparciem 
właścicieli małych firm znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 
społecznej i ekonomicznej. Fundusze w ramach stanowej inicjatywy 
kredytowej dla małych firm (State Small Business Credit Initiative, SSBCI) 
będą wspierać zarówno małe firmy na wczesnym etapie rozwoju, jak i te 
o ugruntowanej pozycji, poprzez szereg programów mających na celu 
wspieranie innowacji, zapewnienie małym firmom dodatkowych 
możliwości w dostępie do kontraktów stanowych oraz zapewnienie im 
długoterminowej rentowności.  

Inne elementy uchwalonego budżetu na rok 2023 pozwolą zainwestować w branże, 
które będą stymulować rozwój stanu Nowy Jork:  

• Program grantowy FAST NY ma na celu stworzenie uzbrojonych 
terenów inwestycyjnych, aby przyciągnąć producentów zaawansowanych 
technologii, w szczególności firm związanych z półprzewodnikami, 
jednocześnie zwiększając atrakcyjność stanu dla dużych pracodawców.  

• Standaryzacja i centralizacja dostępu do kapitału typu „venture”, 
których celem jest kojarzenie startupów z inwestorami i ułatwianie nowym 
firmom z sektora innowacji dostępu do finansowania.  

• Zwiększenie i rozszerzenie zakresu ulgi podatkowej dla produkcji 
muzycznych i teatralnych w mieście Nowy Jork – w celu dalszego 
wspierania tego sektora w związku z wpływem wariantu Omikron na tego 
typu przedstawienia artystyczne.  

• Rekordowe finansowanie dla Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki (New 
York State Council on the Arts, NYSCA), po tym jak w roku budżetowym 
2022 przeznaczono historycznie wysoką sumę 100 mln USD na dotacje 
wspierające przywrócenie działalności artystycznej w całym stanie.  

W budżecie stanowym przewidziano 350 mln USD na wsparcie szeroko zakrojonych, 
rekordowych i skoordynowanych inwestycji w rozwój kadr we wszystkich agencjach i 
urzędach stanowych.  

• Biuro ds. Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego (Office of Workforce 
and Economic Development) w Empire State Development będzie 
wykorzystywać powiązania Empire State Development z pracodawcami, 
aby pomóc w określeniu ich potrzeb, opracowaniu dostosowanych do 
potrzeb regionalnych strategii szkoleniowych oraz wspieraniu programów 
szkolących mieszkańców stanu Nowy Jork w zakresie umiejętności 
niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w dziedzinach, na które jest 
zapotrzebowanie. Biuro będzie współpracować z Regionalnymi Radami 
Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic Development Councils), 
Departamentem Pracy (Department of Labor), uniwersytetem SUNY i 
uniwersytetem CUNY oraz innymi partnerami w celu zapewnienia 
skoordynowanych strategii w zakresie szkoleń i rozwoju kadr.  

• Elastyczne dotacje i kapitał, którymi będzie zarządzać nowe Biuro 
Rozwoju Kadr (Office for Workforce Development), będą wspierać 
nowatorskie działania w zakresie szkolenia zawodowego we wszystkich 
regionach stanu Nowy Jork.  



• Ukierunkowane inwestycje w nauczycieli, pracowników służby zdrowia, 
praktyki i staże w szkołach wyższych, specjalistów w dziedzinie zdrowia 
psychicznego i opiekunów.  

Budżet stanu pokazuje, że stan Nowy Jork jest liderem w dziedzinie sprawiedliwości, 
zapewniając wsparcie dla nowego przemysłu konopi indyjskich oraz dla firm 
należących do mniejszości i kobiet, w tym:  
  

• Fundusz o wartości 200 mln USD pochodzący z opłat i przychodów z 
branży konopi indyjskich oraz znaczących inwestycji kapitału prywatnego, 
którego celem jest pomoc przedsiębiorcom społecznym i 
przedsiębiorcom działającym na zasadach sprawiedliwości ekonomicznej 
w rozwijaniu ich działalności związanej z konopiami indyjskimi do użytku 
przez osoby dorosłe.  

• 11 mln USD na inwestycje w szybsze wydawanie certyfikatów dla 
przedsiębiorstw będących własnością przedstawicieli mniejszości i kobiet 
(Minority and Women Owned Business Enterprises, MWBE), zajęcie się 
zaległościami w wydawaniu certyfikatów oraz promowanie równego 
dostępu do kredytów o obniżonym oprocentowaniu dla przedsiębiorstw 
MWBE.  

W budżecie stanowym przewidziano również ponad 1 mld USD na nowe finansowanie 
rozwoju gospodarczego i społecznego w ramach wielu cennych programów, w tym 12. 
rundę nagród Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego (REDC) oraz 6. rundę 
popularnej Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization 
Initiative, DRI), która ma objąć program NY Forward jako sposób na zwiększenie 
wsparcia dla mniejszych społeczności z terenów wiejskich. Dodatkowe inwestycje 
budżetowe obejmują: dotacje dla społeczności lokalnych na poprawę stanu nabrzeży; 
Fundusz Rozwoju Miejsc Pracy w stanie Nowy Jork (New York Works Economic 
Development Fund) na stworzenie nowych lub utrzymanie istniejących miejsc pracy; 
program RESTORE NY, którego celem jest odnowa zaniedbanych nieruchomości; 
oraz dodatkowe fundusze dla Urzędu ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w 
Rozwoju Regionalnym (Olympic Regional Development Authority) na dalsze 
unowocześnianie i modernizację obiektów i ośrodków narciarskich.  
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