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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UDOSTĘPNIENIE 5 MLN USD W RAMACH 
NOWO UTWORZONEGO PROGRAMU KAPITAŁOWEGO DLA ORGANIZACJI NON-

PROFIT DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ WETERANÓW  
  

Wydział Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork przyjmuje wnioski od 
kwalifikujących się organizacji non-profit działających na rzecz weteranów o 

zwrot wydatków na wydatki inwestycyjne  
  

Dotacje przeznaczone na pomoc organizacjom w rozszerzeniu i poprawie jakości 
usług dla weteranów, wojskowych i ich rodzin  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj udostępnienie finansowania w kwocie 5 mln 
USD w ramach nowo utworzonego stanowego programu kapitałowego dla organizacji 
non-profit działających na rzecz weteranów. Począwszy od dnia dzisiejszego, 
kwalifikujące się organizacje non-profit działające na rzecz weteranów mogą ubiegać 
się o zwrot kosztów związanych z modernizacjami mającymi na celu rozszerzenie i 
poprawę jakości usług dostępnych dla stanowych weteranów, wojskowych i ich rodzin. 
Finansowanie projektów będzie się wahać w kwocie od 25 000 do 75 000 USD i będzie 
zarządzane przez Wydział Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork (New York State 
Division of Veterans' Services).  
  
„Działania na rzecz wsparcia naszych weteranów i ich rodzin rozciąga się na całą 
społeczność poprzez organizacje kombatanckie, które zapewniają kluczowe usługi”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Udostępnione dzisiaj 5 mln USD zapewni, że te 
ważne podmioty będą miały do dyspozycji niezbędną infrastrukturę, aby bezpiecznie i 
skutecznie kontynuować swoją pracę dla tych, którzy chronili naszą demokrację i 
wolności”.  
  
Finansowanie w ramach programu kapitałowego dla organizacji non-profit działających 
na rzecz weteranów jest ograniczone do: projektowania, budowy, przebudowy, 
modernizacji lub rozbudowy kwalifikującego się obiektu; zakupu wyposażenia lub 
sprzętu dla kwalifikującego się obiektu, pod warunkiem, że okres użytkowania takiego 
wyposażenia lub sprzętu wynosi co najmniej 10 lat; oraz niektórych nieinwestycyjnych 
kosztów budowy, w tym kosztów architektonicznych, inżynieryjnych i projektowych. 
Kwalifikujące się projekty obejmują między innymi: wymianę dachu, położenie bruku w 
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strefie parkingowej lub dostosowanie budynku do wymogów Ustawy o ułatwieniach dla 
osób z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities Act, ADA).  
  
Dyrektor Wydziału Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork, Viviana DeCohen, 
powiedziała: „Jesteśmy wdzięczni naszym partnerom w społecznościach w całym 
stanie Nowy Jork, którzy codziennie wykonują pracę, aby nadal wspierać naszych 
weteranów, wojskowych i ich rodziny. Środki te zapewniają organizacjom kluczowe 
finansowanie, aby mogły kontynuować swoją istotną pracę w środowisku, które jest 
integracyjne i dostępne dla tych, na rzecz których podmioty te działają”.  
  
Dla celów tego programu organizacje kombatanckie definiuje się jako wszelkie 
organizacje non-profit prowadzące działalność gospodarczą na terenie stanu, których 
członkami są osoby, które były członkami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych i/lub 
których głównym celem organizacji jest działanie z korzyścią dla członków narodowych 
Sił Zbrojnych.  
  
W czwartek 12 stycznia 2023 r. Wydział Usług dla Weteranów zorganizuje webinarium 
dla potencjalnych wnioskodawców, aby zaprezentować program i przedstawić proces 
aplikacji. Zachęcamy wnioskodawców do udziału w webinarium i/lub przesyłania pytań 
dotyczących programu kapitałowego dla organizacji non-profit działających na rzecz 
weteranów na adres grants@veterans.ny.gov. Wnioskodawcy mogą również znaleźć 
więcej informacji za na stronie internetowej New York State Grants Gateway, z której 
należy skorzystać, aby złożyć wniosek o dofinansowanie. Termin składania wniosków 
upływa dnia 31 marca 2023 r. o godz. 16:00.  
  
Informacje na temat Wydziału ds. Usług dla Weteranów  
Wydział Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork (New York State Division of Veterans' 
Services), który funkcjonuje jako stanowa agencja działająca na rzecz weteranów, 
wojskowych i ich rodzin od 1945 roku, jest odpowiedzialna za szeroko zakrojone 
wsparcie wszystkich kombatantów, żołnierzy i ich rodzin, w tym w zakresie roszczeń i 
odwołań o świadczenia z Departamentu ds. Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych 
(United States Department of Veterans Affairs, VA), odwołań o zmianę klasyfikacji 
zwolnienia ze służby składanych do Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych 
(United States Department of Defense) oraz roszczeń związanych ze świadczeniami 
przyznawanymi w stanie Nowy Jork. Weteranów, wojskowych i ich rodziny zachęca się 
do kontaktu z Wydziałem pod numerem 888-838-7697 lub poprzez stronę internetową, 
w celu spotkania się – osobiście lub wirtualnie – z akredytowanym doradcą ds. 
świadczeń dla weteranów (Veterans Benefits Advisor) w celu porozmawiania o swoich 
potrzebach i uzyskania pełnego zakresu przysługujących im świadczeń. Zapraszamy do 
kontaktu na Facebooku, Instagramie i Twitterze.  
  

###  
  

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