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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA KONKURS DLA FIRM Z SEKTORA NAUK 
PRZYRODNICZYCH W RAMACH WARTEGO 350 MLN USD LONG ISLAND 

INVESTMENT FUND  
 

50 mln USD na wsparcie regionalnego konkursu i programu akceleracyjnego 
dotyczącego nauk przyrodniczych i technologii ochrony zdrowia  

  
Empire State Development zwołało spotkanie dla przedstawicieli branży w celu 

wsparcia sektora nauk przyrodniczych w ramach przyszłego zapytania 
ofertowego  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś uruchomienie konkursu dla firm z sektora nauk 
przyrodniczych, który będzie realizowany w ramach wartego 350 mln USD Long Island 
Investment Fund. Pierwszym etapem w konkursie Long Island Investment Fund dla firm 
związanych z sektorem nauk przyrodniczych o budżecie 50 mln USD, który ma na celu 
przyciągnięcie i rozwój firm w sektorze nauk przyrodniczych, technologii ochrony 
zdrowia i urządzeń medycznych będzie zapytanie ofertowe. Empire State Development 
zwołało spotkanie ekspertów z branży nauk przyrodniczych w celu zebrania wstępnych 
danych do przygotowania konkursowej procedury zapytania ofertowego (RFP).  
  
„Stan Nowy Jork jest dumny z tego, że jest liderem w dziedzinie strategicznych 
inwestycji, które stworzą możliwości transformacji na Long Island i w całym stanie”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Finansowany przez Long Island Investment Fund 
konkurs dla firm z branży nauk przyrodniczych będzie stymulował wzrost gospodarczy i 
innowacje, zamieniając nasz region w potężny komercyjny ośrodek nauk 
przyrodniczych”.  
  
Funkcjonujący jako część rekordowo wysokiego budżetu gubernator Hochul na rok 
2023, Long Island Investment Fund skupi się na projektach, które będą wspierać i 
rozwijać regionalną gospodarkę, wzmacniać społeczności i mieć trwały wpływ na 
gospodarkę w całym regionie Long Island. Oprócz konkursu dla przedsiębiorstw z 
branży nauk przyrodniczych, Fundusz przeznaczy 250 mln USD na transformacyjne 
projekty rozwoju regionalnego oraz 50 mln USD na budowę i funkcjonowanie centrum 
rozwoju kadr.  
 
W ramach konkursu zostanie powołany inkubator biznesowy, który będzie 
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współpracował z uczelniami i instytucjami badawczymi z Long Island, aby wspierać 
nowo powstałe firmy z branży nauk przyrodniczych, które mają potencjał do tworzenia 
stałych, dobrze płatnych miejsc pracy i obiecującej komercjalizacji technologii. Konkurs 
dla firm na Long Island zostanie zaprojektowany na wzór i w celu uzupełnienia innych 
udanych konkursów biznesowych w stanie Nowy Jork, takich jak Grow-NY i 43North.  
  
Prezes Empire State Development, Kevin Law, powiedział: „Pod przewodnictwem 
gubernator Hochul, Long Island jest w stanie być w czołówce konkurencyjnego 
przemysłu nauk przyrodniczych. Organizowany przez Long Island Investment Fund 
konkurs dla firm przyciągnie i rozwinie podmioty zajmujące się naukami przyrodniczymi 
– uzupełniając już na ten moment imponującą listę działających na Long Island 
przedsiębiorstw – i będzie kluczem do podniesienia poziomu komercyjnego ekosystemu 
nauk przyrodniczych w regionie”.  
 
Branża nauk przyrodniczych stała się potężną lokomotywą rozwoju dla stanu Nowy 
Jork, przekształcając kluczowe regiony stanu w dynamiczne centra nauk 
przyrodniczych, obejmujące organizacje i instytucje zajmujące się różnymi etapami 
badań, rozwoju, transferu technologii i komercjalizacji. Long Island jest siedzibą dla 
uznanych firm i instytucji z dziedziny nauk przyrodniczych, które miały kluczowe 
znaczenie dla postępu w stworzeniu innowacyjnych technologii i nowoczesnych terapii, 
takich jak Feinstein Institutes for Medical Research, Cold Spring Harbor Laboratory, 
Brookhaven National Labs, a także Stonybrook University. Dofinansowanie w 
wysokości 50 mln USD z Long Island Investment Fund pozwoli Long Island i stanowi 
Nowy Jork na zajęcie czołowej pozycji w najnowszych sektorach, takich jak innowacje, 
biotechnologia, nauki przyrodnicze i inwestycje biomedyczne.  
 
Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Stan Nowy Jork jest liderem w dziedzinie innowacji w obszarze nauk 
przyrodniczych, częściowo dzięki strategicznym inwestycjom władz stanowych w rozwój 
silniejszego ekosystemu nauk przyrodniczych na Long Island i w całym stanie. 
Finansowany przez Long Island Investment Fund konkurs dla firm z branży nauk 
przyrodniczych nie tylko będzie katalizatorem wzrostu gospodarczego w regionie, ale 
także zwiększy naszą zdolność do badania i rozwijania innowacyjnych technologii, które 
wzmocnią pozycję stanu Nowy Jork jako lidera w globalnej innowacyjnej gospodarce”.  
 
Współprzewodniczący Rady Regionalnego Rozwoju Gospodarczego Long Island 
(LIREDC), Linda Armyn, Dyrektor ds. Strategii i Marketingu w Bethpage Federal 
Credit Union, oraz Dr John Nader, Rektor Farmingdale State College, powiedzieli: 
„Konkurs Long Island Investment Fund w dziedzinie nauk przyrodniczych jeszcze 
bardziej wzmocni region jako uznany ośrodek rozwoju tej branży i zapewni, że Long 
Island będzie miejscem, w którym powstają i działają przełomowe i innowacyjne firmy z 
tej branży. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej przywództwo i wsparcie dla 
rozwijającej się branży nauk przyrodniczych na Long Island”.  
  
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Long Island Investment Fund to wielka 
sprawa dla Long Island i z dumą walczyłam o to, aby znalazł się on w tegorocznym 



budżecie stanu. Widzieliśmy skuteczność inkubatorów biznesu w całym stanie w 
napędzaniu innowacji i wspieraniu nowych małych w początkowym okresie ich rozwoju. 
Konkurs dla firm z sektora nauk przyrodniczych na Long Island wykorzysta kapitał 
intelektualny naszego regionu oraz ogromne zasoby lokalnych instytucji badawczych w 
celu pobudzenia konkurencji, rozwoju gospodarki i utrzymania konkurencyjności 
naszego regionu w rozwijającym się sektorze nauk przyrodniczych”.  
  
Senator stanu, Kevin Thomas, powiedział: „Uruchomienie tego konkursu dla firm jest 
ekscytującym sposobem na wygenerowanie znaczących inwestycji w ośrodkach 
naukowych i technologicznych Long Island. Środki przyznane przez Long Island 
Investment Fund bez wątpienia będą napędzać nasze lokalne gospodarki poprzez 
przyciąganie dobrze prosperujących firm i gałęzi przemysłu, aby promować wzrost 
zatrudnienia i inwestycje społeczne w naszym regionie. Dziękuję gubernator Hochul za 
jej zaangażowanie w transformacyjny wzrost gospodarczy na Long Island i z 
niecierpliwością czekam na wsparcie tych bieżących inicjatyw, gdy będą one przynosić 
znaczące korzyści mieszkańcom Long Island”.  
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