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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA POWOŁANIE REGIONALNEGO 

PARTNERSTWA REWITALIZACYJNEGO DLA MIAST BUFFALO, NIAGARA FALLS 
I ROCHESTER  

  
Zgodnie z zapowiedzią przy okazji ogłoszenia budżetu na rok 2023 stan nawiąże 

współpracę z prywatnymi fundatorami i samorządami lokalnymi w celu 
doinwestowania miejsc znajdujących się w gorszej sytuacji gospodarczej  

  
  

Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dziś szczegóły dotyczące Regionalnego 
Partnerstwa Rewitalizacyjnego (Regional Revitalization Partnership, RPP), 
zaplanowanej na wiele lat inicjatywy, opartej na współpracy między agencją Empire 
State Development stanu Nowy Jork, lokalnymi gminami i partnerami prywatnymi. 
Część inicjatywy RRP, która będzie skierowana do znajdujących się w gorszej sytuacji 
gospodarczej dzielnic miast Buffalo, Niagara Falls i Rochester, została wstępnie 
ogłoszona 25 kwietnia 2022 r. przez gubernator Hochul w ramach informacji o budżecie 
stanu Nowy Jork na rok 2023. Podsumowanie strategii, metod wdrażania, projektów, 
programów i obszarów objętych inicjatywą RRP jest dostępne tutaj.  
  

„To partnerstwo publiczno-prywatne będzie katalizatorem rozwoju gospodarczego w 
tych gminach i posłuży za wzór dla miast w całym kraju” – powiedziała gubernator 
Hochul. „W miarę odbudowy naszej gospodarki po pandemii COVID ta wszechstronna 
strategia pozwoli poprawić sytuację w najbardziej marginalizowanych dzielnicach 
Buffalo, Niagara Falls i Rochester. Stan Nowy Jork będzie konsekwentnie podejmować 
zdecydowane działania, aby przekształcać lokalne społeczności i budować silniejszą, 
opartą na sprawiedliwym podejściu przyszłość dla wszystkich mieszkańców”.  
  
Komisarz i dyrektor naczelna Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Tego rodzaju skoordynowane, oparte na współpracy i strategiczne 
działania pozwolą osiągnąć maksymalne korzyści z każdego zainwestowanego przez 
stan dolara. Ta ambitna inicjatywa pomoże w realizacji projektów rewitalizacyjnych w 
tych dzielnicach i posłuży jako wzór dla innych miast w całym stanie Nowy Jork”.  

  
Inicjatywa RRP, opracowana w wyniku współpracy zainteresowanych stron w 2021 r., 
zakłada regionalne inwestycje o wartości 300 mln USD, realizowane przez podmioty 
prywatne i publiczne w trzech połączonych obszarach geograficznych: Buffalo, Niagara 
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Falls i Rochester. Jest to forma lokalnej strategii społecznej mająca na celu budowanie 
dobrobytu i poprawę sytuacji mieszkańców przy użyciu modelu stymulującego rozwój 
gospodarczy poprzez partnerstwo administracji publicznej i prywatnej filantropii.  
  
Partnerstwo to pozwoli zwiększyć oddziaływanie społeczne i gospodarcze w tych trzech 
miastach regionu Western New York dzięki współinwestowaniu w projekty i programy 
mające na celu poprawę warunków ekonomicznych z korzyścią dla lokalnych 
mieszkańców i firm. Opiera się ono na już realizowanych projektach zakładających 
współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz usprawnia ich realizację. Stan Nowy 
Jork przeznaczy na ten cel 200 mln USD, Fundacja Ralpha C. Wilsona, Jr. wraz z 
innymi organizacjami filantropijnymi i biznesowymi przekaże 81 mln USD, a pozostałe 
19 mln USD będzie pochodzić od samorządów poszczególnych miast. Do tej pory do 
programu zgodziły się przystąpić fundacje ESL Federal Credit Union, KeyBank i M&T 
Bank. Oczekuje się, że w miarę wdrażania programu będą w nim uczestniczyć także 
inne podmioty.  
  
Prezes i dyrektor naczelny Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, David Egner, 
powiedział: „Nowa inicjatywa opiera się na dotychczasowych działaniach dziesiątków 
partnerów i fundatorów w poszczególnych gminach, zwielokrotniając ich wyniki dzięki 
strategicznym inwestycjom publicznym i prywatnym, które mogą w znacznym stopniu 
pomóc zmniejszyć nierówności ekonomiczne i poprawić sytuację w całym regionie. 
Strategiczne uporządkowanie i ustalenie priorytetów projektów w regionie Western New 
York zyskuje uznanie jako krajowy model pozyskiwania dodatkowych źródeł 
finansowania. Ponieważ jesteśmy fundacją zajmującą się wyłącznie wydawaniem 
środków i będziemy działać jeszcze tylko nieco ponad 12 lat, dzięki tej silnej i 
strategicznej współpracy mogliśmy podjąć kolejne ważne zobowiązanie z korzyścią dla 
trzech miast, na których nam bardzo zależy. Dziękujemy gubernator Hochul i wszystkim 
naszym partnerom z sektora filantropii, administracji publicznej i prywatnego za 
działania i udział w tej wyjątkowej inicjatywie stymulującej rozwój gospodarczy”.  
  
Program opiera się na następujących trzech filarach:  

• Wspieranie małych firm poprzez programy mające na celu usprawnienie i 

rozwój ich działalności – zwłaszcza w przypadku firm prowadzonych przez 

kobiety i osoby kolorowe – co prowadzi do rozszerzenia oferty towarów/usług w 

tych dzielnicach, a także zwiększa dochody członków lokalnych społeczności 

oraz możliwości zatrudnienia.  

• Inwestowanie w tworzenie przyjaznych przestrzeni poprzez finansowanie 

modernizacji lokalnych dzielnic biznesowych, przebudowę organizacji 

społecznych i rewitalizację dzielnic mieszkalnych.  

• Przygotowanie kadry pracowniczej poprzez podnoszenie kwalifikacji 

mieszkańców i ułatwianie im dostępu do dobrze płatnych miejsc pracy.  

  
Inicjatywa, która została opracowana pod kątem strategicznym we współpracy z 
partnerami społecznymi, zakłada duże inwestycje w szereg ważnych projektów i 



programów, które pozwolą osiągnąć długofalowe cele społeczne w poszczególnych 
miastach. Są to między innymi:  
  

• Inwestycje w Buffalo o łącznej wartości 180 mln USD, koncentrujące się na 

rozszerzeniu zakresu projektów i programów realizowanych w historycznej 

wschodniej części miasta. Chodzi m.in. o ważne długoterminowe projekty 

inwestycyjne obejmujące: ponad 60 mln USD na Buffalo Central Terminal i 

zarządzającą nim organizację CTRC; 37 mln USD na modernizację Broadway 

Market oraz na utworzenie organizacji non profit opiekującej się tym projektem; 

znaczące inwestycje w projekt Michigan Street African American Heritage 

Corridor oraz w odnowienie zabytkowych szklarni w Parku im. Martina Luthera 

Kinga.  

  

• Inwestycje w Niagara Falls o łącznej wartości 40 mln USD, które stanowią 

uzupełnienie środków przewidzianych w planach ESD i miasta w 2021 r. Chodzi 

m.in. o: program o wartości 19 mln USD skupiający się na firmach z sektora 

spożywczego działających w okolicach historycznego rynku miejskiego wzdłuż 

Pine Avenue; program o wartości 15 mln USD mający na celu odrestaurowanie, 

wyeksponowanie i promowanie różnych obiektów dziedzictwa kulturowego i 

ważnych ośrodków społecznych; programy pomocy dla małych firm o wartości 5 

mln USD we wspomnianych wcześniej obszarach dzielnicy handlowej.  

  

• Inwestycje w Rochester o łącznej wartości 80 mln USD, w tym m.in.: dodatkowe 

środki przeznaczone na trwające w mieście projekty związane z nabrzeżem, 

takie jak ROC the Riverway i rozbudowa parku stanowego High Falls; dalsze 

wsparcie/rozbudowa wielopłaszczyznowych programów/obiektów szkoleniowych 

dla kadry pracowniczej; ukierunkowana pomoc dla małych firm wzdłuż korytarzy 

handlowych w marginalizowanych dzielnicach miasta.  

  

Burmistrz Buffalo, Byron W. Brown, powiedział: „Dziękuję Gubernator Hochul za 
wspólne działania na rzecz wschodniej części Buffalo w ramach tej innowacyjnej 
inicjatywy inwestycyjnej, dzięki której 180 mln USD trafi do dzielnic i miejsc takich jak 
Broadway Market, Michigan Street African American Heritage Corridor i Park im. MLK. 
Dziękuję również Fundacji Ralpha C. Wilsona Jr. oraz innym podmiotom prywatnym, 
które dokonują znaczących inwestycji we wschodniej części Buffalo. Środki te stanowią 
kontynuację i uzupełnienie inwestycji, które moja administracja poczyniła na podstawie 
konsultacji z lokalnymi mieszkańcami i firmami”.  
  
Burmistrz Niagara Falls, Robert Restaino, powiedział: „Ta imponująca, wspólna 
inicjatywa zwiększy korzyści ekonomiczne nie tylko w śródmiejskiej dzielnicy 
turystycznej naszego miasta dzięki rewitalizacji obiektów o dużym potencjale, takich jak 
rynek miejski. Projekty i programy przeznaczone do realizacji w Niagara Falls zostały 



strategicznie określone w ramach procedury publicznej, obejmującej konsultacje i 
spotkania wirtualne przeprowadzone w ciągu ostatniego roku z partnerami społecznymi 
i lokalnymi mieszkańcami. Dziękuję gubernator Hochul, Fundacji Ralpha C. Wilsona i 
innym prywatnym filantropom, którzy będą współpracować z miastem Niagara Falls nad 
realizacją tej wizji”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik D. Evans, powiedział: „Pragnę podziękować gubernator 
Hochul, Empire State Development oraz naszym partnerom z sektora filantropii za 
konsekwentne inwestycje na rzecz mieszkańców Rochester i regionu Western New 
York w ramach Regionalnego Partnerstwa Rewitalizacyjnego. Tego rodzaju inicjatywy 
społeczne są najskuteczniejszym sposobem na zbudowanie długoterminowego i 
trwałego dobrobytu oraz na poprawę warunków ekonomicznych w dzielnicach, w 
których występują największe problemy. Programy, które będziemy realizować dzięki 
temu partnerstwu, odegrają istotną rolę w naszych wysiłkach na rzecz poprawy sytuacji 
w Rochester pod względem bezpieczeństwa, sprawiedliwości społecznej i zamożności”.  

  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork. Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej się gospodarki, 
zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości gospodarczych, 
zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój stabilnych i 
zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, dotacji, ulg 
podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia inwestycji i 
rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i wspierać 
dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest również główną 
agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego Stanu 
Nowy Jork (New York State Regional Economic Development Councils) oraz zajmującą 
się promocją „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. Więcej informacji na temat 
Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State Development można 
znaleźć na stronach www.regionalcouncils.ny.gov i www.esd.ny.gov.  
  

###  
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