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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE PONAD 31 MLN USD DLA 
PONAD 1000 ORGANIZACJI NA ROZWÓJ I PROMOCJĘ SZTUKI W CAŁYM 

STANIE NOWY JORK   
  

Przyznane środki mają pomóc w odbudowie tych organizacji po pandemii i 
poprawie dostępu do sztuki w lokalnych społecznościach   

  
Dotacje pochodzą z przyznanych we wrześniu rekordowych środków 

inwestycyjnych na dalsze wspieranie sztuki  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przyznanie niemal 32 mln USD 1032 
organizacjom, w tym partnerom w ramach programu stanowych cyklicznych dotacji 
lokalnych, partnerskim inicjatywom artystycznym oraz organizacjom artystycznym w 
całym stanie. Dotacje przyznawane przez Radę Stanu Nowy Jork ds. Sztuki (New York 
State Council on the Arts, NYSCA) zwiększą dostęp do ważnych funduszy na rozwój 
sztuki w lokalnych społecznościach i zapewnią wsparcie organizacjom, które wciąż 
odzyskują siły po pandemii.  
  
„Sztuka i kultura są kluczową częścią tożsamości stanu Nowy Jork i chociaż ostatnie 
dwa lata były trudne, podejmujemy zdecydowane działania, aby przywrócić tę dziedzinę 
życia do stanu świetności” – powiedziała gubernator Hochul. „Przyznane właśnie 32 
mln USD to najnowsza znacząca inwestycja w ramach bezprecedensowych wysiłków 
stanu mających na celu poprawę kondycji sztuki i zachęcenie całego świata do 
ponownego poznania naszej kreatywności”.  
  
Pełna lista beneficjentów jest dostępna tutaj.  
  
W ramach programu dotacji na odnowę i rozwój możliwości (Regrowth and Capacity 
Grants) na rok 2023 aż 989 instytucji otrzyma 13 310 000 USD. Środki te pozwolą na 
ponowne zatrudnienie pracowników w organizacjach artystycznych, finansowanie 
programów publicznych, wspieranie edukowania odbiorców oraz zakup niezbędnego 
sprzętu zabezpieczającego.  
  
Program stanowych cyklicznych dotacji lokalnych (Statewide Community Regrants) o 
łącznej wartości 11 938 716 USD promuje lokalne procesy decyzyjne poprzez 
finansowanie 24 regionalnych organizacji artystycznych. Organizacje te z kolei 
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wspierają lokalne grupy artystyczne i indywidualnych artystów poprzez lokalne 
inicjatywy twórcze, edukację artystyczną i pomoc artystom. Program dotacji 
partnerskich (Partnership Grants) wspiera szeroki wachlarz dynamicznych programów i 
usług związanych ze sztuką, umożliwiając 19 organizacjom specjalizującym się w 
konkretnych dziedzinach i praktykach artystycznych bezpośrednie rozporządzanie 
kwotą 6 609 892 USD. Programy stanowych cyklicznych dotacji lokalnych i dotacji 
partnerskich wykorzystują doświadczenie lokalnych instytucji kulturalnych w celu 
promocji mniejszych organizacji artystycznych i mniej znanych artystów, jednocześnie 
rozszerzając zakres finansowania i zapewniając dalszy rozwój branży kreatywnej we 
wszystkich 62 hrabstwach przy wsparciu NYSCA.  
  
We wrześniu gubernator Hochul ogłosiła, że w ramach Funduszu Projektów 
Inwestycyjnych (Capital Projects Fund) NYSCA dostępna jest rekordowa kwota 150 mln 
USD. Ta bezprecedensowa inwestycja obejmuje kwotę 100 mln USD w ramach 
nowego, wieloletniego finansowania, aby ułatwić realizację dużych projektów 
inwestycyjnych, których priorytetem jest rozwój społeczności i tworzenie przyjaznych 
przestrzeni. Rekordowe środki przyznane NYSCA w budżecie na rok 2023 obejmują 
dodatkowe 90 mln USD na organizacje, artystów, specjalne inicjatywy, rozwój 
partnerstwa, stanowe cykliczne dotacje lokalne, odnowę i rozwój możliwości branży. 
Kolejni beneficjenci NYSCA zostaną ogłoszeni do końca roku kalendarzowego.  
  
Dyrektor wykonawcza Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki, Mara Manus, 
powiedziała: „Podczas pandemii organizacje artystyczne musiały wysyłać pracowników 
na urlopy przymusowe i odwoływać programy, co doprowadziło do utraty kontaktu z 
publicznością i wsparcia społeczności. Dzięki środkom z programu dotacji na odnowę i 
rozwój możliwości organizacje te, które wciąż borykają się z wieloma problemami, będą 
mogły kontynuować innowacyjne inicjatywy i z powodzeniem rozwijać się w 
nadchodzącym roku. To pierwszy raz w historii, kiedy mamy dostęp do takich środków – 
w połączeniu z programami dotacji partnerskich i stanowych cyklicznych dotacji 
lokalnych – dlatego jesteśmy niezmiernie wdzięczni pani gubernator i legislaturze 
stanowej za wsparcie”.  
  
Przewodnicząca Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki, Katherine Nicholls, 
powiedziała: „NYSCA wyraża uznanie dla gubernator Hochul i legislatury stanowej za 
przyznanie tych ważnych dotacji. Dzięki dziesiątkom inicjatyw partnerskich środki te 
trafią do artystów, organizacji oraz organizatorów festiwali i programów w całym stanie. 
Sztuka jest niezbędna do rozwoju społeczności, dlatego jestem niezwykle dumna z 
pracy ekspertów, pracowników i członków NYSCA, dzięki którym zasłużone lokalne 
organizacje otrzymają potrzebne wsparcie”.   
  
Senator stanowy Jose Serrano powiedział: „Bezpośrednie wsparcie sztuki i artystów 
ma dziś ogromne znaczenie. NYSCA współpracuje z organizacjami w całym stanie, 
finansując sztukę na szczeblu regionalnym. To bezprecedensowe wsparcie pomoże w 
skutecznej odbudowie stanu Nowy Jork”.   
  



Członek Zgromadzenia, Daniel O'Donnell, powiedział: „Finansowanie sztuki jest 
istotnym czynnikiem ekonomicznym i ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, zdrowia, 
witalności i pozycji stanu Nowy Jork jako lidera w dziedzinie kultury. Nasz stan jest 
pionierem pod względem wspierania sztuki jako źródła innowacyjności i inspiracji. 
Dlatego popieram tę historyczną inicjatywę”.   
  
Informacje o Radzie Stanu Nowy Jork ds. Sztuki      
Rada Stanu Nowy Jork ds. Sztuki zajmuje się ochroną oraz promocją kultury i sztuki, 
dzięki którym stan jest wyjątkowym miejscem do życia, pracy i turystyki. Rada stoi na 
straży prawa wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork do doświadczania istotnego 
wkładu, jaki sztuka wnosi do naszych społeczności, edukacji, rozwoju gospodarczego i 
jakości życia. Aby wspierać dalsze ożywienie sektora artystycznego w całym stanie 
Nowy Jork, Rada ds. Sztuki przyzna rekordowe finansowanie w roku 2023, zapewniając 
wsparcie w pełnym zakresie sztuki, w tym dedykowane wsparcie dla edukacji 
artystycznej i społeczności niedostatecznie reprezentowanych.   
  
Rada ds. Sztuki wspiera lokalnych twórców, grupując liderów w tej dziedzinie i 
zapewniając im możliwości rozwoju organizacyjnego i zawodowego oraz udostępniając 
materiały informacyjne. Rada ds. Sztuki została powołana przez gubernatora Nelsona 
Rockefellera w 1960 r. i działa do dziś jako instytucja władzy wykonawczej przy 
wsparciu gubernator Kathy Hochul i organów ustawodawczych stanu Nowy Jork. Więcej 
informacji na temat NYSCA można znaleźć na stronie http://www.arts.ny.gov, a także 
na Facebooku, Twitterze @NYSCArts i Instagramie @NYSCouncilontheArts.  
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