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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY 
FIRMY REALEATS W HRABSTWIE ONTARIO  

  
Firma dostarczająca świeże posiłki przenosi się do zakładu produkcyjnego o 

powierzchni 80 000 stóp kwadratowych w mieście Genewa  
  

Projekt wpisuje się w kompleksową strategię regionu mającą na celu rewitalizację 
społeczności i wzrost gospodarczy znaną pod nazwą „Finger Lakes Forward”  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś oficjalne otwarcie zakładu produkcyjnego firmy 
RealEats o powierzchni 80 000 stóp kwadratowych, zlokalizowanego przy 1 
Montmorency Way (drogi nr 5 i 20) w mieście Geneva, w hrabstwie Ontario. Firma 
RealEats, pierwotnie zlokalizowana w Centrum Doskonalenia Przedsiębiorstw Miasta 
Geneva (Geneva Enterprise Development Center), lokalnym inkubatorze 
przedsiębiorczości, będzie produkować i dostarczać w pełni ugotowane, świeże, 
dostosowane do potrzeb klienta posiłki z nowej siedziby w Geneva, gdzie obecnie 
zatrudnia około 160 osób. To rozszerzenie działalności wynika z prężnie działającego 
sektora rolnictwa i przetwórstwa żywności w regionie Finger Lakes, stanowiącego 
centralną część regionalnego planu rozwoju gospodarczego pod nazwą Finger Lakes 
Forward.  
  
„Stan Nowy Jork jest znany z jednych z najlepszych produktów spożywczych na 
świecie, a przemysł rolniczy jest ważną częścią tutejszej gospodarki”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Kontynuując nasze inwestycje w dobrze prosperujące firmy, takie 
jak RealEats, wspieramy nowe przedsiębiorstwa, których działalność koncentruje się na 
przyszłości sektora przetwórstwa rolnego. Jesteśmy zaangażowani we wspieranie tych 
innowacyjnych pomysłów, stymulowanie wzrostu zatrudnienia oraz dalsze wzmacnianie 
gospodarki regionalnej i ogólnokrajowej”.  
  
Założona w 2017 r. firma RealEats dostarcza zdrowe, kontrolowane porcje posiłków 
gotowanych przez szefa kuchni bezpośrednio do domów na większości terenów Stanów 
Zjednoczonych. Firma RealEats na miejsce swojej ekspansji wybrała stan Nowy Jork, a 
konkretnie miasto Geneva, ze względu na jego centralne położenie w znanym na całym 
świecie regionie rolniczym Finger Lakes. W Genewie znajduje się również Centrum 
Doskonalenia Firm Rolno-Spożywczych (Center of Excellence in Food and Agriculture) 
przy Cornell AgriTech – pierwszym tego typu ośrodku, który skupia wielu partnerów w 



celu przyspieszenia rozwoju biznesu w nowojorskim rolnictwie i przemyśle 
spożywczym.  
  
Prezes i dyrektor generalny firmy, Dan Wise, powiedział: „Mamy ogromne 
szczęście, że udało nam się znaleźć dom w Finger Lakes, gdzie nie brakuje 
prawdziwego jedzenia. Nie przypuszczałem, że pomysł na rozwiązanie kwestii 
dotyczącej przygotowywania obiadów dla mojej rodziny stanie się ważnym 
partnerstwem publiczno-prywatnym, którego celem jest budowanie lepszej przyszłości 
żywnościowej. Jesteśmy szczerze wdzięczni za niesamowitą pomoc ze strony Empire 
State Development, New York State, Ontario County, miasta Geneva, Centrum 
Doskonalenia Firm Rolno-Spożywczych przy Cornell AgriTech oraz za ogromne 
wsparcie naszych inwestorów – New York State Common Retirement Fund, Hamilton 
Lane, Armory Square Ventures, Excell Partners i GNC, które było kluczowe dla 
naszego rozwoju. Ta wyjątkowa współpraca pozwoliła firmie RealEats stworzyć 160 
nowych miejsc pracy, dokonać znaczących inwestycji w naszą społeczność i pomóc 
ludziom w całym kraju cieszyć się korzyściami odżywczymi płynącymi ze zdrowej, 
prawdziwej żywności”.  
  
Agencja Empire State Development już wcześniej wspierała dalszy rozwój firmy 
RealEats w mieście Geneva poprzez dotację w wysokości 500 000 USD oraz 
inwestycję w wysokości 2,45 mln USD dokonaną za pośrednictwem firmy Excell 
Partners, która zarządza funduszem FLXFWD Venture Fund, wspieranym ze środków 
Inicjatywy na rzecz rewitalizacji północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative). 
Co 3 mln USD w postaci ulg podatkowych w ramach programu Excelsior Jobs w zamian 
za zobowiązania do stworzenia nowych miejsc pracy. Firma uzyskała również 
wyróżnienie jako zwycięzca pierwszej rundy konkursu Grow-NY na biznes rolno-
spożywczy o wartości 1 mln USD, wspieranego przez władze stanowe, którego celem 
jest rozwój trwałego klastra innowacji w przemyśle rolno-spożywczym w regionach 
Finger Lakes, Central New York i Southern Tier w stanie Nowy Jork.  
  
Ponadto, w ramach programu inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym, kontroler 
stanu, Thomas P. DiNapoli, zainwestował 7,8 mln USD w RealEats w pięciu 
oddzielnych inwestycjach za pośrednictwem swoich partnerów, firm Armory Square 
Ventures i Hamilton Lane. W ramach programu inwestycji na niepublicznym rynku 
kapitałowym stanowy fundusz emerytalny zainwestował 1,6 mld USD w ponad 500 firm, 
osiągając od 2001 r. wewnętrzną stopę zwrotu na poziomie 10%. Powszechny Fundusz 
Emerytalny Stanu Nowy Jork (New York State Common Retirement Fund) jest 
partnerem firm inwestycyjnych w zakresie inwestowania w prywatne firmy działające na 
terenie stanu.  
  
Komisarz agencji Empire State Development oraz prezes i dyrektor generalna, 
Hope Knight, powiedziała: „Ciągła ekspansja tej innowacyjnej firmy w hrabstwie 
Ontario to wspaniała wiadomość, zwłaszcza biorąc pod uwagę wsparcie dla lokalnych 
rolników, które jest wynikiem nieustannego zaangażowania firmy RealEats w 
wykorzystywanie w przygotowywanych przez nią posiłkach żywności pochodzącej z 
regionu. Przemysł rolniczy w stanie Nowy Jork to „sekretny składnik” sukcesu firmy 



RealEats i gospodarki całego stanu, a nie ma lepszego miejsca dla firmy, aby wzmocnić 
swoje korzenie i rozwinąć działalność, niż piękny, urodzajny region Finger Lakes”.  
  
Kontroler stanu, Thomas P. DiNapoli, powiedział: „Firma RealEats to przykład 
sukcesu na skalę stanu Nowy Jork. Stanowi ona odpowiedź na rosnące 
zapotrzebowanie konsumentów na zdrowe, łatwe w przygotowaniu dania obiadowe, 
które są dostarczane do domu, a wiele z nich jest przygotowywanych ze świeżych 
produktów z regionu Finger Lakes. Stanowy fundusz emerytalny zainwestował w 
RealEats blisko 8 mln USD, ponieważ firma osiąga wyniki i wykazuje znaczny potencjał 
w związku z rosnącym popytem na usługi gastronomiczne udostępniane online. 
Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc tej firmie z siedzibą w stanie Nowy Jork w 
rozszerzeniu działalności o nowy obiekt. Wykorzystujemy środki przeznaczone na 
emerytury w każdym zakątku naszego stanu, jednocześnie generując solidne zyski z 
inwestycji, aby pracownicy sektora publicznego mogli bezpiecznie przejść na 
emeryturę”.  
  
Komisarz ds. rolnictwa stanu Nowy Jork, Richard A. Ball, powiedział: „Forma 
RealEats to doskonały przykład różnorodności i kreatywności przemysłu rolniczego w 
stanie Nowy Jork. Cieszę się, że wraz z dalszym rozwojem i zmianą profilu działalności, 
firma RealEats będzie wykorzystywać w swoich daniach produkty ze stanu Nowy Jork, 
wspierając w ten sposób naszych rolników i producentów oraz wykorzystując to, co 
nasz stan ma najlepszego do zaoferowania. Gratuluję RealEats wielkiego otwarcia w 
mieście Geneva, sercu badań i innowacji w dziedzinie żywności, oraz liczę na owocną 
współpracę w przyszłości”.  
  
Senator stanu, Pamela Helming, powiedziała: „Jesteśmy dumni z tego, że RealEats 
ma siedzibę w mieście Geneva i w 54. okręgu. Firma RealEats to przykład historii 
sukcesu oparty na innowacji i współpracy. Pragnę podziękować Danowi Wise'owi i 
zespołowi z firmy RealEats za ciągłe inwestycje w regionie Finger Lakes, a w 
szczególności za zaangażowanie na rzecz naszych lokalnych rolników i produkowanej 
przez nich wspaniałej żywności. Dziękuję także władzom miastu Geneva, Cornell 
AgriTech i Centrum Doskonałości dla Żywności i Rolnictwa, hrabstwu Ontario, Empire 
State Development i wszystkim tym, którzy wspierali rozwój i sukces firmy RealEats. 
Finger Lakes to prawdziwy ośrodek produkcji żywności, napojów i agrobiznesu. 
Rośnijmy w siłę!”  
  
Członek Zgromadzenia, Jeff Gallahan, powiedział: „Nowa siedziba RealEats to 
doskonały przykład prężnie rozwijającego się przemysłu rolno-spożywczego w stanie 
Nowy Jork. Zapewniając zrównoważone i zdrowe posiłki, RealEats pokazuje 
zróżnicowany sposób prowadzenia gospodarki rolnej. RealEats nie tylko przyczynia się 
do tworzenia miejsc pracy, ale także wspiera miejsca pracy w rolnictwie w regionie 
Finger Lakes, zaopatrując się w żywność u lokalnych rolników. RealEats to wspaniały 
dodatek do miasta Geneva i jestem pewien, że ta nowa siedziba umożliwi im dalszy 
rozwój i odnoszenie sukcesów w hrabstwie Ontario”.  
  



Radny miasta Geneva, Mark Venuti, powiedział: „Kiedy usłyszeliśmy, że firma 
RealEats planuje powiększyć swoją przestrzeń i rozważa budowę dużego pustego 
budynku w mieście, natychmiast udzieliliśmy jej pełnego wsparcia. Chcieliśmy, aby ten 
rozwijający się biznes pozostał w Genevie, dlatego też władze miasta bez wahania 
zgodziły się złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów renowacji w ramach programu 
grantów na rzecz rozwoju społeczności lokalnej (Community Development Block Grant). 
Gratulujemy i witamy w mieście Geneva”.  
  
Emerytowany senator stanu, przewodniczący organizacji LOCATE Finger Lakes, 
Michael Nozzolio, powiedział: „Real Eats to prawdziwa historia sukcesu regionu 
Finger Lakes. Jej wizjonerski założyciel i dyrektor generalny, Dan Wise, zbudował 
kreatywną i innowacyjną firmę, nawiązując ważne partnerstwa z władzami miasta 
Geneva, hrabstwa Ontario, New York Empire State Development, Centrum 
Doskonałości w Cornell AgriTech oraz dynamicznym i zróżnicowanym ekosystemem 
produkcji żywności w regionie Finger Lakes. Dzięki inicjatywie i ciężkiej pracy Dana i 
jego zespołu firma Real Eats pozyskała tysiące klientów, wyprodukowała miliony 
posiłków, stworzyła ponad 160 miejsc pracy i wprowadziła nowe, dynamiczne, 
zaawansowane technologicznie podejście do dostarczania zdrowej żywności z 
rodzinnych gospodarstw rolnych w regionie Finger Lakes na stoły w całych Stanach 
Zjednoczonych”.  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes oraz 
prezes Izby Handlowej Greater Rochester, Bob Duffy, i dr Denise Battles, prezes 
SUNY Geneseo, powiedzieli: „FLREDC dostrzega, że rolnictwo i przemysł spożywczy 
szybko się zmieniają, a konsumenci wymagają zdrowej, wysokiej jakości, lokalnie 
uprawianej żywności. RealEats to rodzaj innowacyjnego partnerstwa, które Rada 
pragnie wspierać, a które będzie tworzyć miejsca pracy i możliwości rozwoju w tej 
kluczowej branży w nadchodzących latach”.  
  
Dyrektor wykonawcza Centrum Doskonałości ds. Żywności i Rolnictwa Stanu 
Nowy Jork, Cornell AgriTech, Catharine Young, powiedziała: „Innowacyjność i 
zaangażowanie firmy RealEats w dążenie do doskonałości wyróżniły jej działalność na 
rynku. Dzięki niej na stołach ludzi w całej Ameryce pojawiają się niezliczone ilości 
pysznych i pożywnych posiłków dla osób i rodzin poszukujących zdrowych składników, 
doskonałego smaku i wygody. Firma stała się głównym pracodawcą w regionie Finger 
Lakes oraz wschodzącym liderem w nowojorskim systemie rolno-spożywczym, który 
zapewnia miejsca pracy i wzrost gospodarczy, a także wspiera nasze rodzinne 
gospodarstwa rolne. Cornell ma zaszczyt współpracować z nimi w ramach Centrum 
Doskonałości, Food Venture Center i Grow-NY, i mamy nadzieję, że będziemy nadal 
służyć im pomocą. Jesteśmy przekonani, że w nowej siedzibie będą odnosić dalsze 
sukcesy, a ich rozwój będzie pomyślny”.  
  
Dyrektor zarządzający ds. bezpośrednich inwestycji kapitałowych w Hamilton 
Lane, David Helgerson, powiedział: „RealEats jest doskonałym przykładem wsparcia 
kapitału wzrostu, jakiego NYSCRF udziela firmom z regionu północnej części stanu 
Nowy Jork. Hamilton Lane z przyjemnością pomaga w dalszej ekspansji firmy RealEats 



w tym zaawansowanym zakładzie produkcji żywności, aby wspierać ruch w kierunku 
bardziej zrównoważonych, regionalnych i zdrowych preferencji żywieniowych”.  
  
Więcej informacji na temat firmy RealEats można znaleźć na stronie: 
https://www.realeats.com/ lub skontaktuj się z support@realeats.com  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie 
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym fotonikę, 
rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w regionie 
widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” dzięki 
stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Regionu 
Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln 
USD zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z 
planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork (www.esd.ny.gov). 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 oraz marketing „I LOVE NEW YORK”, kultowej marki turystycznej 
stanu. Więcej informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire 
State Development można znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.ny.gov.  
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