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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE STAN NOWY JORK PRZYJMUJE 
OBECNIE WNIOSKI O PRZYZNANIE 3 MLD USD Z DOSTĘPNYCH FUNDUSZY 

FEDERALNYCH NA ZWIĘKSZANIE ODPORNOŚCI I OGRANICZENIE SKUTKÓW 
KLIMATYCZNYCH   

   
Rekordowe poziomy funduszy federalnych dostępnych dla stanów w tym roku w 

ramach programów dotacji FEMA na budowanie odpornej infrastruktury i 
społeczności oraz programu pomocy w usuwaniu skutków powodzi   

   
Stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Usług Ratowniczych będzie 

współpracował z zainteresowanymi samorządami i uprawnionymi organizacjami 
pozarządowymi w celu ubiegania się o nowo dostępne fundusze na ograniczenie 

skutków tych zagrożeń   
   

Zachęca mieszkańców stanu Nowy Jork do oceny osobistej gotowości podczas 
Krajowego Miesiąca Gotowości we wrześniu   

   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że agencje stanowe, hrabstwa, miasta, wioski i 
samorządy plemienne w całym stanie Nowy Jork mogą teraz ubiegać się o nowe 
fundusze na sfinansowanie inicjatyw mających na celu zwiększenie odporności i 
złagodzenie skutków zmian klimatycznych, w tym zagrożeń związanych z gwałtownymi 
powodziami, dzikimi pożarami i huraganami. W tym roku FEMA udostępni stanom do 
2295 mld USD w ramach programu dotacji na budowanie odpornej infrastruktury i 
społeczności (Building Resilient Infrastructure and Communities, BRIC) oraz do 800 mln 
USD z programu pomocy w usuwaniu skutków powodzi (Flood Mitigation Assistance, 
FMA). We wrześniu obchodzimy Krajowy Miesiąc Gotowości (National Preparedness 
Month), dlatego gubernator Hochul zwróciła się do mieszkańców stanu Nowy Jork z 
prośbą o ocenę ich osobistej gotowości, aby mogli oni zachować bezpieczeństwo 
przed, w trakcie i po wystąpieniu klęski żywiołowej.   
   
„Zbyt często w stanie Nowy Jork obserwujemy niszczące skutki zmian klimatycznych i 
ekstremalnych zjawisk pogodowych, dlatego musimy być przygotowani na 
przyszłość”, powiedziała gubernator Hochul. „Moja administracja będzie kontynuować 
inwestycje w środki na zwiększanie odporności w całym stanie, aby zapewnić, że nasza 
infrastruktura może wytrzymać kolejną tzw. burzę stulecia, dlatego zachęcam 
wszystkich partnerów samorządowych do ubiegania się o to ważne finansowanie”.   



   
Programy funduszy na budowanie odpornej infrastruktury i społeczności (Building 
Resilient Infrastructure and Communities BRIC) oraz pomocy w usuwaniu skutków 
powodzi (Flood Mitigation Assistance FMA) są konkurencyjnymi na skalę krajową 
dotacjami na działania ograniczające skutki powodzi, w ramach których priorytetowo 
traktowane są projekty promujące zmniejszenie ryzyka naturalnego dla infrastruktury 
publicznej i zagrożonych społeczności, a także rozwiązania na rzecz zwiększenia 
odporności na skutki zmian klimatycznych i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla.   
   
Fundusze na budowanie odpornej infrastruktury i społeczności (Building Resilient 
Infrastructure and Communities BRIC) mogą być wykorzystane na:  

 Działania związane z budowaniem zdolności i potencjału (Capability and capacity 
building, C&CB)  

 Projekty dotyczące ograniczania skutków  
 Koszty zarządzania  

  
Fundusze na pomoc w ograniczaniu skutków powodzi (Flood Mitigation Assistance 
FMA) na sfinansowanie projektów, które zmniejszają lub eliminują ryzyko 
powtarzających się szkód spowodowanych przez powódź w budynkach 
ubezpieczonych w ramach Krajowego Programu Ubezpieczeń na wypadek Powodzi 
(National Flood Insurance Program), w tym:  

 Określenie zakresu projektu  
 Wsparcie techniczne  
 Projekty dotyczące ograniczania skutków powodzi w społecznościach lokalnych  
 Indywidualne projekty dotyczące ograniczania skutków powodzi na poziomie 

struktury/nieruchomości  
 Koszty zarządzania  

  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Pogoda przeszłości nie jest już pogodą jutra. 
Gubernator Hochul przewodzi walce ze zmianami klimatycznymi tutaj, w stanie Nowy 
Jork, a my z dumą –ręka w rękę – współpracujemy z lokalnymi społecznościami, aby 
zwiększyć naszą odporność i chronić naszą infrastrukturę oraz zapewnić mieszkańcom 
stanu Nowy Jork bezpieczeństwo przed niszczącymi skutkami ekstremalnych zjawisk 
pogodowych”.   
   
Stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
Homeland Security and Emergency Services, DHSES) dokona przeglądu wniosków od 
kwalifikujących się wnioskodawców pomocowych i udzieli pomocy w przypadku 
jakichkolwiek pytań dotyczących tego procesu. DHSES zaplanował serię 
informacyjnych seminariów internetowych na temat programów BRIC i FMA dla 
wnioskodawców pomocowych:  

 od godz. 14:00 do 15:00, we wtorek, 20 września   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fema.gov%2Fflood-insurance&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C82d0eb960002494a0cd108da9812301f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637989501165326534%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2Fw1VAXbcakuzrz%2FdWWMR7RUYDnILV4%2F5MKxOaTQCfhA%3D&reserved=0


 od godz. 10:00 do 11:00, w środę, 28 września   
 od godz. 11:00 do 12:00, we wtorek, 4 października   
 od godz. 15:00 do 16:00, w środę, 12 października   
 od godz. 12:00 do 13:00, we wtorek, 18 października   

   
Zapraszamy do rejestracji na stronie dhses.ny.gov/recovery lub do kontaktu z biurem 
ds. ograniczania zagrożeń przy DHSES pod 
adresem HazardMitigation@dhses.ny.gov, aby uzyskać więcej informacji. 
Wnioskodawcy mogą również zarejestrować się na seminaria internetowe 
organizowane przez FEMA, aby dowiedzieć się więcej.   
   
DHSES będzie przyjmować wnioski do środy, 9 listopada 2022 r.    
   
Ponadto gubernator Hochul i komisarz Bray ogłosili niedawno powrót kursów 
szkoleniowych organizowanych przez Korpus Gotowości Obywatelskiej Stanu Nowy 
Jork (New York Citizen Preparedness Corps), które promują osobistą gotowość i 
zapewniają mieszkańcom stanu Nowy Jork informacje i narzędzia niezbędne do 
przygotowania i planowania na wypadek jakiejkolwiek klęski, która może dotknąć stan 
Nowy Jork.   
   
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą uzyskać aktualny harmonogram szkoleń i 
zarejestrować się na kursy online lub poprosić o szkolenie w swojej okolicy, wysyłając 
wiadomość e-mail na adres: NY.Prepare@dhses.ny.gov.  
   
Porady dotyczące gotowości    

 Otrzymuj alerty o zagrożeniach w Twojej okolicy, rejestrując się na stronie NY-
Alert, bezpłatnej usłudze, która zapewnia najważniejsze informacje o 
zagrożeniach za pośrednictwem poczty elektronicznej, połączeń głosowych lub 
SMS-ów.   

 Poznaj najszybszą drogę z domu lub firmy do bezpiecznego miejsca na 
wypadek, gdyby zaistniała konieczność nagłej ewakuacji.   

 Opracuj i przećwicz plan „ewakuacji rodziny” i ustal miejsce spotkania na 
wypadek, gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.   

 Sporządź szczegółową listę wszystkich wartościowych przedmiotów, w tym 
mebli, ubrań i innego mienia osobistego. Przechowuj tę listę w bezpiecznym 
miejscu.   

 Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków opatrunkowych 
oraz wody pitnej. Wodę pitną przechowuj w czystych, zamkniętych pojemnikach.   

 Zaplanuj, co w sytuacji kryzysowej zrobisz ze swoimi zwierzętami.   
 Pamiętaj o zatankowaniu pojazdu lub naładowaniu akumulatora. W razie 

odcięcia energii elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie 
pompować paliwa przez kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia awaryjnego 
w bagażniku samochodu.   

   
 Przygotuj zestaw awaryjny zawierający następujące elementy:   
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 Latarka i dodatkowe baterie   
 Radioodbiornik zasilany bateriami i dodatkowe baterie   
 Zestaw pierwszej pomocy i instrukcja obsługi   
 Awaryjne zapasy jedzenia i wody   
 Nieelektryczny otwieracz do puszek   
 Zapas podstawowych leków na siedem do dziesięciu dni   
 Książeczka czekowa, gotówka, karty kredytowe itp.   

   
Senator, Chuck Schumer, powiedział: „Stan Nowy Jork znajduje się na pierwszej linii 
wpływu zmian klimatycznych, od coraz częstszych powodzi, przez pożary, po 
ekstremalne zjawiska pogodowe, dlatego już teraz musimy inwestować w bardziej 
odporną infrastrukturę, aby rodziny nie musiały żyć w strachu przed tym, co może 
przynieść kolejna burza. Z tego powodu z dumą realizuję tę inwestycję federalną o 
wartości 3 mld USD, częściowo finansowaną przez Bipartisan Infrastructure And Jobs 
Law, aby pomóc naszym społecznościom w odbudowywaniu silnej infrastruktury i 
zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa przed klęskami żywiołowymi. To 
finansowanie stanowi niezbędną pomoc, jakiej nasze najbardziej zagrożone 
społeczności potrzebują, aby rozpocząć prace nad długo oczekiwanymi projektami, 
które będą ratować życie, chronić domy i przedsiębiorstwa”.  
   
Członkini Izby Reprezentantów, Grace Meng, powiedziała: „W zeszłym roku 
pozostałości huraganu Ida zdewastowały mój okręg kongresowy w Queens, a zaledwie 
kilka dni temu wielu wyborców ponownie doświadczyło powodzi z powodu intensywnych 
opadów deszczu. W miarę jak zmagamy się ze skutkami zmian klimatycznych, 
zagrożenie kolejnymi powodziami będzie się utrzymywać, dlatego musimy podjąć 
natychmiastowe działania w celu rozwiązania tego problemu, zwłaszcza w zakresie 
modernizacji przestarzałych kanałów ściekowych i zlewni w naszej dzielnicy, aby nasze 
społeczności były odpowiednio chronione przed przyszłymi burzami”.  
  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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