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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY ZAKŁADU FIRMY 
REGENERON O WARTOŚCI 1,8 MLD USD W HRABSTWIE WESTCHESTER  

  
Największa firma biotechnologiczna w stanie Nowy Jork kontynuuje rozwój w 
regionie Mid-Hudson i zapewni co najmniej 1000 nowych miejsc pracy w ciągu 

pięciu lat  
   
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie budowy zapowiadanych wcześniej 
obiektów badawczych, produkcyjnych i zaplecza technicznego firmy Regeneron o 
wartości 1,8 mld USD w kampusie w hrabstwie Westchester w miejscowości Tarrytown. 
Firma ta, lider w dziedzinie biotechnologii, która opracowuje i produkuje leki zmieniające 
życie ludzi cierpiących na poważne choroby, zobowiązała się do stworzenia co najmniej 
1000 nowych pełnoetatowych, wymagających wysokich kwalifikacji miejsc prac w ciągu 
najbliższych pięciu lat w regionie Mid-Hudson. Aby zachęcić firmę Regeneron do 
dalszej ekspansji w stanie Nowy Jork, agencja Empire State Development zapewnia 
dofinansowanie projektu kwotą do 100 mln USD w postaci ulg podatkowych w ramach 
programu Excelsior Jobs Program, zgodnie z jej celami dotyczącymi zatrudnienia. 
Zanim firma Regeneron ostatecznie wybrała na miejsce rozbudowy region Mid-Hudson, 
rozważała różne lokalizacje w naszym i sąsiednich stanach.  

  
„Stan Nowy Jork jest liderem w branży nauk przyrodniczych, między innymi dzięki 
dekadom inwestycji i wielu przełomowym osiągnięciom naukowym dokonanym przez 
firmę Regeneron”, powiedziała gubernator Hochul. „Kryzys związany z epidemią 
wirusa COVID-19 pokazuje, jak szybko i skutecznie firma Regeneron jest w stanie 
wykorzystać swój potencjał w zakresie odkrywania i opracowywania leków przeciwko 
wyniszczającym chorobom. Jesteśmy dumni, że firma Regeneron będzie nadal tworzyć 
dobre miejsca pracy i inwestować w regionie Mid-Hudson, pracując nad kolejnymi 
przełomowymi odkryciami w walce z chorobami powodującymi ślepotę, rakiem, 
chorobami genetycznymi i innymi”.  
  
Prezes i dyrektor generalny firmy Regeneron, dr n. med. Leonard S. Schleifer, 
powiedział: „Od momentu powstania firmy, czyli od ponad trzydziestu lat, z dumą 
prowadzimy działalność w stanie Nowy Jork; w tym czasie opracowaliśmy wiodącą w 
branży technologię odkrywania leków i stworzyliśmy dziesięć leków zatwierdzonych 
przez FDA lub dopuszczonych do obrotu – całkowicie we własnych laboratoriach. 
Wsparcie władz stanu Nowy Jork to ważna część naszego sukcesu, ponieważ 



konsekwentnie oferują nam wsparcie w zakresie wartości naszych innowacji, wspierają 
integracyjny i dynamiczny przemysł biomedyczny oraz pomagają przyciągnąć 
największe talenty do regionu”.  
  
Tarrytown jest główną siedzibą firmy Regeneron w zakresie działalności korporacyjnej i 
badawczo-rozwojowej, a realizowany obecnie plan rozbudowy obejmuje dodanie 
nowych laboratoriów, pomieszczeń do produkcji przedklinicznej i opracowywania 
procesów oraz przestrzeni biurowej. Projekt ten będzie obejmował zaprojektowanie, 
budowę i wyposażenie do ośmiu budynków, trzech garaży parkingowych i centralnego 
zakładu użyteczności publicznej o łącznej powierzchni około 900 000 stóp 
kwadratowych.  
  
Jego realizacja będzie przebiegać w dwóch etapach w ciągu sześciu lat, a budowa ma 
się zakończyć w 2027 r. Szacuje się, że bezpośrednie i pośrednie korzyści podatkowe 
dla władz stanowych i lokalnych wyniosą ponad 283,3 mln USD, a korzyści 
ekonomiczne dla stanu Nowy Jork blisko 2 mld USD.  
  
Firma Regeneron została założona w 1988 r. w mieście Nowy Jork; w następnym roku 
władze stanu Nowy Jork zainwestował w nią 250 000 USD. Obecnie Regeneron jest 
największą firmą biotechnologiczną w stanie Nowy Jork oraz jedną z największych i 
najbardziej wydajnych na świecie. Wielokrotnie była onauznawana za najlepszego 
pracodawcę w branży biofarmaceutycznej przez magazyn Science i jest na liście 50 
najbardziej zaangażowanych społecznie firm w kraju.  
  
Prezes Empire State Development oraz komisarz, Hope Knight, powiedziała: 
„Regeneron to firma ze stanu Nowy Jork, która może pochwalić się sukcesami w 
tworzeniu innowacyjnych rozwiązań ratujących życie, z których korzysta cały świat. 
Ponadto firma Regeneron inwestuje w okoliczne społeczności i swoich pracowników. 
Firma Regeneron nie tylko będzie nadal przyczyniać się do znacznego wzrostu 
gospodarczego w regionie Mid-Hudson, ale także pozostanie dobrym partnerem dla 
lokalnej społeczności w tym regionie”.  
  

Liderka Większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała: „Rozpoczęcie 
przez firmę Regeneron rozbudowy zakładu w Westchester to ekscytujący krok naprzód 
dla naszego regionu. Inwestycja o wartości 1,8 mld USD oraz utworzenie 1000 miejsc 
pracy będą miały znaczący wpływ na gospodarkę, a także na działalność firmy, która 
nadal będzie pomagać osobom cierpiącym na wiele schorzeń i chorób. Firma 
Regeneron jest również krajowym liderem w walce z COVID-19 i z niecierpliwością 
czekam na zakończenie tego projektu”.  

  

Senator stanu, Pete Harckham, powiedział: „Ekspansja lidera w dziedzinie 
biotechnologii, firmy Regeneron, w hrabstwie Westchester, wspomagana ciągłymi 
inwestycjami stanu w rozwój biznesu i tworzenie miejsc pracy, stanowi mocny dowód na 
to, że w stanie Nowy Jork trwa niezwykłe ożywienie gospodarcze po pandemii. 
Współpracując ze sobą, partnerzy publiczni i prywatni przywracają dolinie Hudson 
dziedzictwo w zakresie światowej sławy produkcji”.  



  

Członek Zgromadzenia, Tom Abinati, powiedział: „Najnowocześniejsza medycyna 
wymaga najnowocześniejszych osiągnięć naukowych. Firma Regeneron zapewnia oba 
te elementy, a jednocześnie jest główną siłą napędową gospodarki w naszym regionie. 
Regeneron zapewnia ogromną liczbę miejsc pracy na wszystkich szczeblach i generuje 
znaczące obroty gospodarcze. Ta rozbudowa przyniesie jeszcze więcej podobnych 
korzyści”.  

  

Naczelnik hrabstwa Westchester, George Latimer, powiedział: „Władze hrabstwa 
Westchester są dumne z posiadania największej firmy biotechnologicznej w stanie 
Nowy Jork – firmy Regeneron. Firma Regeneron rozwija się i kształtuje przyszłość 
branży biofarmaceutycznej, a dzięki temu tworzy nowe miejsca pracy dla wysoko 
wykwalifikowanych pracowników w pełnym wymiarze godzin. Dziękuję gubernator 
Kathy Hochul za jej przywództwo i dalekowzroczność we wspieraniu tej rozbudowy 
poprzez przyznanie ulg podatkowych w ramach programu Excelsior Jobs Program w 
wysokości do 100 mln USD. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na kolejne działania 
firmy Regeneron”.  

  
Radny miasteczka Greenburgh, Paul Feiner, powiedział: „Rozbudowa kampusu 
firmy Regeneron to najbardziej znaczący projekt rozwoju gospodarczego w historii 
miasteczka Greenburgh. Ponadto firma Regeneron dokonuje znaczących 
przełomowych odkryć i postępów w dziedzinie nauk przyrodniczych, przyczyniając się 
do poprawy życia mieszkańców stanu Nowy Jork. Pragnę podziękować gubernator 
Hochul i jej zespołowi z agencji Empire State Development za wsparcie tego ważnego 
projektu”.  
  
Radny miasteczka Mount Pleasant, Carl Fulgenzi, powiedział: „Władze Mount 
Pleasant są dumne z tego, że Regeneron jest głównym producentem i zakładem 
biotechnologicznym w naszym miasteczku, które stale i z powodzeniem od lat się 
rozwija, oferując wiele możliwości zatrudnienia i poszerzając naszą bazę podatkową. Z 
radością obserwujemy dalszy rozwój tej firmy i cieszymy się, że możemy z nimi 
współpracować, aby jej przyszłość była jeszcze bardziej pomyślna”.  
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