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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE XII RUNDY INICJATYWY 
REGIONALNEJ RADY ROZWOJU GOSPODARCZEGO   

    
Regionalne Rady określą potrzeby pracodawców w zakresie zatrudnienia i 

zarekomendują projekty priorytetowe, które przyczynią się do realizacji 
strategicznych celów gospodarczych każdego regionu   

Rozpoczęto już przyjmowanie skonsolidowanych wniosków o finansowanie ze 
środków stanu Nowy Jork    

  
Poradnik dla członków REDC na temat tegorocznego procesu jest już 

dostępny tutaj   
   
    

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie XII rundy Inicjatywy Regionalnych 
Rad Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic Development Councils, 
REDC). Runda XII obejmuje podstawowe dotacje kapitałowe i fundusze z ulg 
podatkowych, które zostaną uzupełnione szeroką gamą programów z 10 agencji 
stanowych, zapewniających finansowanie przyszłych projektów. Podobnie jak w 
przypadku rundy XI, fundusze grantowe w wysokości 150 mln USD od Empire State 
Development (ESD) będą dostępne dla projektów w sposób ciągły, tak aby móc 
reagować na najpilniejsze potrzeby społeczności.   
 
„Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego odgrywają istotną rolę w rozwoju 
społeczności lokalnych w całym stanie i będziemy nadal wspierać projekty, które są 
zgodne z celami strategicznymi każdego regionu”, powiedziała gubernator 
Hochul. „W ramach XII rundy programu zajmujemy się jednym z największych wyzwań 
– i szans – w strategii rozwoju gospodarczego naszego stanu, wspierając mieszkańców 
stanu Nowy Jork w rozwijaniu umiejętności, które są im potrzebne do odniesienia 
sukcesu, zarówno dziś, jak i w przyszłości. REDC określą strategie, które zapewnią 
pracodawcom z rozwijających się branż dostęp do wykwalifikowanych pracowników, 
których potrzebują, aby być konkurencyjnymi, pomagając w ten sposób wszystkim 
mieszkańcom stanu Nowy Jork w osiągnięciu większego dobrobytu”.  
   
W tym roku Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego nadadzą priorytet rozwojowi 
kadry pracowniczej, ze szczególnym uwzględnieniem opracowywania i finansowania 
programów szkoleń i pośrednictwa pracy, które zaspokoją obecne i przyszłe 
zapotrzebowanie na talenty pracodawców w stanie i w każdym regionie. W ramach 
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koncentracji na sprawiedliwym wzroście każda Rada Regionalna będzie współpracować 
z ESD i nowym Biurem Strategicznego Rozwoju Pracowniczego (Office of Strategic 
Workforce Development) w celu stworzenia dostosowanej do potrzeb strategii 
regionalnej, określającej konkretne zawody i umiejętności potrzebne pracodawcom w 
danym rejonie stanu. Następnie Rady Regionalne i ESD będą dążyć do sfinansowania 
programów, które pomogą pracownikom zaspokoić te konkretne potrzeby.   
   
Pod przewodnictwem gubernator Hochul, władze stanu nieustannie ulepszają proces 
działania Rad Regionalnych, aby zmaksymalizować ich wpływ w każdym regionie. 
Obejmuje to środki mające na celu promowanie przejrzystości, usprawnienie pracy 
REDC i skupienie się na talentach jako filarze sprawiedliwego wzrostu gospodarczego.   
     
Rejestr pracowników regionalnych   
Na początku tego roku gubernator Hochul utworzyła w ramach ESD nowe Biuro 
Strategicznego Rozwoju Pracowniczego. Celem tego biura jest wykorzystanie 
doświadczenia ESD w pracy z przedsiębiorstwami w stanie Nowy Jork w celu 
opracowania programów szkolenia i pośrednictwa pracy. Misją biura jest pomoc 
mieszkańcom stanu Nowy Jork w zdobyciu umiejętności i możliwości odniesienia 
sukcesu w rozwijających się dziedzinach. Zapewniając pracodawcom z tych branż 
dostęp do dobrze wykwalifikowanych pracowników, stan Nowy Jork poprawi swoją 
pozycję konkurencyjną i pomoże mieszkańcom osiągnąć większe możliwości rozwoju.   
 
Biuro będzie korzystać z ekspertyzy Rad Regionalnych, które posiadają lokalną wiedzę 
na temat potrzeb, trendów i możliwości związanych z zatrudnieniem. Rady regionalne 
stworzą „Rejestr pracowników regionalnych” (Regional Workforce Inventory), aby 
określić zapotrzebowanie każdego regionu na pracowników po pandemii. Dane te 
posłużą jako punkt odniesienia podczas weryfikacji przez ESD i Rady Regionalne 
wniosków do nowych programów grantowych, które będą oferowane jeszcze w tym 
roku.   
   
W tym celu administracja stanu Nowy Jork – we współpracy z Radą Biznesu Stanu 
Nowy Jork – opracowała kompleksową ankietę online w celu uzyskania istotnych opinii 
od firm na temat umiejętności, które powinni posiadać pracownicy we współczesnych 
warunkach gospodarczych, oraz możliwości lepszego przygotowania kadry 
pracowniczej pod kątem potrzeb lokalnych firm. Tego rodzaju podejście oparte na 
rzeczywistych potrzebach zapewni władzom stanu Nowy Jork dostęp w czasie 
rzeczywistym do informacji zwrotnych na temat poszukiwanych miejsc pracy i 
umiejętności, które będzie można wykorzystać w działaniach na rzecz rozwoju kadr w 
skali stanu i regionu.   
    
Skonsolidowany Wniosek o Finansowanie   
Rady Regionalne będą oceniać projekty złożone w ramach Skonsolidowanego Wniosku 
o Finansowanie (Consolidated Funding Application, CFA), który jest pojedynczym 
wnioskiem o przyznanie środków stanowych i obejmuje programy wielu agencji. Ma on 
na celu zapewnienie wnioskodawcom projektów przyspieszonego i sprawnego dostępu 
do połączonej puli funduszy grantowych i ulg podatkowych z kilkudziesięciu istniejących 
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programów. Rady Regionalne będą dokonywać przeglądu projektów i przyznawać 
punkty, które odzwierciedlają stopień, w jakim dany projekt jest zgodny z celami i 
strategiami regionu.   
   
Aby pomóc regionalnym radom w tych działaniach, ESD przygotowało coroczny 
przewodnik dla członków REDC.   
   
Przewodnik REDC na rok 2022 oraz lista dodatkowych zasobów dostępnych dla 
członków REDC są dostępne tutaj. Program CFA jest dostępny tutaj; termin składania 
wniosków upływa w piątek, 29 lipca o godz. 16:00. Programy otwartej rejestracji nie 
podlegają terminowi 29 lipca, a wnioski będą przyjmowane na bieżąco do wyczerpania 
funduszy.   
   
Proces REDC stanowi kontynuację wsparcia i wzmocnienia pozycji regionalnych 
interesariuszy w opracowywaniu planów strategicznych i priorytetów finansowania, 
które odpowiadają lokalnym potrzebom gospodarczym. Do tej pory w ramach Inicjatywy 
REDC przyznano ponad 7,5 mln USD na ponad 9200 projektów związanych z 
tworzeniem miejsc pracy i rozwojem społeczności lokalnych, zgodnych ze 
strategicznym planem każdego regionu.  
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