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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 68 MLN USD W 
RAMACH XII RUNDY INICJATYWY REGIONALNYCH RAD ROZWOJU 

GOSPODARCZEGO  
  

Pierwsza partia dotacji wesprze 74 gotowych do realizacji projektów  
  

Pełna lista nagrodzonych projektów znajduje się tutaj  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie ponad 68 mln USD na wsparcie 74 
priorytetowych projektów w całym stanie Nowy Jork w ramach Inicjatywy Regionalnych 
Rad Rozwoju Gospodarczego (Regional Economic Development Council Initiative). 
Runda XII obejmowała podstawowe dotacje kapitałowe i fundusze na kredyty 
podatkowe od Empire State Development, które zostały udostępnione w sposób ciągły i 
oparty na zasadach konkursu celem wsparcia najpilniejszych potrzeb społeczności. 
Fundusze będą przeznaczone na finansowanie projektów, które są zgodne z celami 
strategicznymi każdego regionu. Wnioski o dotację Empire State Development 
pozostają otwarte, a ich rozpatrywanie odbywa się na bieżąco, aż do wyczerpania 
środków. Wnioskodawcy przedstawiający poprawnie przygotowane, gotowe do 
realizacji projekty, które są zgodne z priorytetami rozwoju gospodarczego stanu i 
regionu, mogą składać wnioski za pośrednictwem formularza skonsolidowanego 
wniosku o finansowanie.  
  
„Poprzez Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego kontynuujemy strategiczne 
inwestycje w całym stanie Nowy Jork, które są zgodne z głównymi priorytetami każdej 
społeczności”, powiedziała gubernator Hochul. „Z dumą ogłaszam tę kolejną rundę 
dotacji, które zostały zarekomendowane przez interesariuszy, żyjących i pracujących w 
regionach, które reprezentują. Inwestycje te pomogą stworzyć więcej możliwości dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork, pobudzić rozwój gospodarczy i napędzić przyszły 
sukces społeczności w naszym całym stanie”.  
  
„Stan Nowy Jork cały czas inwestuje w projekty, które wygenerują nowe inwestycje i 
pobudzą wzrost gospodarczy, aby dalej wspierać odbudowę po pandemii”, powiedział 
Wicegubernator Antonio Delgado, przewodniczący Regionalnych Rad Rozwoju 
Gospodarczego. „Nasze oddolne podejście do rozwoju gospodarczego – podejście 
integracyjne, oparte na współpracy i skoncentrowane na regionie – sprawdza się i 
osobiście widzę rezultaty w społecznościach w całym stanie. Ta najnowsza grupa 
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dotacji będzie wspierać te działania poprzez wspieranie projektów gotowych do 
realizacji, które przyczynią się do szybszego wzrostu gospodarki naszego kraju i 
regionu”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Rady Regionalne nadal są silnym motorem napędowym dla gospodarki 
naszego stanu. Przyznane dotacje są przeznaczone na projekty, które pokazują mocne 
strony każdego regionu i w znacznym stopniu przyczynią się do przekształcenia 
lokalnych gospodarek w całym stanie”.  
  
Ta pierwsza runda projektów została zarekomendowana przez każdą Radę Regionalną 
ze względu na ich gotowość projektową i zgodność z planem strategicznym każdego 
regionu. Najważniejsze z nich to:  
  

 Kite's Nest (Capital Region) - dotacja ESD w wysokości 1 600 000 USD: 
Projekt kapitałowy Kite's Nest ReGeneration przekształca dwuhektarową, 
niegdyś przemysłową nieruchomość nad rzeką Hudson w kompleks służący 
edukacji, zatrudnieniu młodzieży, sprawiedliwości środowiskowej i sztuce. 
Kompleks będzie pełnił rolę centralnego punktu w dzielnicy 2. Ward w Hudson, 
jako miejsce kształtowania liderów wśród młodzieży i katalizowania relacji 
między społecznościami, pokoleniami i organizacjami. Będzie to budynek 
neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla, przestrzeń do organizacji 
imprez, szklarnia i obszerne udogodnienia na zewnątrz.  

  

 Rozszerzenie produkcji Advanced Motors & Drives (region Central New 
York) - dotacja ESD w wysokości 1 300 400 USD, ulgi podatkowe Excelsior 
Jobs w wysokości 325 000 USD: Advanced Motors & Drives rozszerzy swoje 
możliwości produkcyjne poprzez dodanie dwóch nowych linii produkcyjnych oraz 
modernizację i rozbudowę obecnych obiektów w East Syracuse, w hrabstwie 
Onondaga. Dzięki temu projektowi firma AMD uzyska pozycję lidera w dwóch 
ważnych, powstających technologiach produkcyjnych: w sekcji energii 
odnawialnej (energia wiatrowa) oraz w dziedzinie elektryfikacji pojazdów o dużej 
mocy (autobusów, samochodów dostawczych, terenowych pojazdów 
budowlanych itp.)  

  

 Rozbudowa Roechling Medical (Finger Lakes) - dotacja ESD w wysokości 
1 500 000 USD, ulgi podatkowe Excelsior Jobs w wysokości 227 000 USD: 
Roechling Medial Rochester, północnoamerykański flagowy zakład rodziny 
Roechling Medical, rozszerza swoją działalność, aby lepiej zaspokajać rosnące 
zapotrzebowanie na urządzenia medyczne w USA. Zakład w Rochester jest 
liderem na rynku formowania wtryskowego i montażu urządzeń medycznych. 
Finansowanie wspiera dodanie nowego obiektu Roechlinga w rejonie Rochester / 



Gates i rozszerza obecną działalność w zakresie specjalistycznych pomieszczeń 
czystych.  

  

 Inicjatywa Life's WORC WORCForce (Long Island) - dotacja ESD w 
wysokości 735 000 USD: Life's WORC wyremontuje budynek, w którym 
powstanie Centrum Aktywności WORC. Nowy program pomoże osobom o 
specjalnych potrzebach określić swoje powołanie, cieszyć się silnym poczuciem 
wspólnoty i bardziej radosnym życiem. Centrum będzie wyposażone w wiele 
ośrodków szkolenia zawodowego, w tym środowisko handlowe, laboratorium 
komputerowe, sklep motoryzacyjny, profesjonalną kuchnię i inne ustawienia, 
które promują umiejętności w miejscu pracy. Będzie również służyć jako miejsce 
do organizacji specjalnych seminariów i wydarzeń.  

  

 The Milk Factory (Mid-Hudson) - dotacja ESD w wysokości 1 500 000 USD: 
The Milk Factory to adaptacja kultowego budynku Borden Milk Condensery 
znajdującego się w wiosce Walden, w hrabstwie Orange. Zbudowana w 1884 r., 
ta 20-akrowa nieruchomość, która stanie się Milk Factory, zawiera 12 
sąsiadujących ze sobą ceglanych konstrukcji wykonanych z eleganckiej cegły, 
które obecnie są w ruinie po pożarze i w wyniku zaniedbania. Przywracając życie 
ruinom fabryki, adaptacyjne ponowne wykorzystanie stworzy nowoczesną, 
samowystarczalną małą wioskę dla społeczności, jak również podróżnych, aby 
mogli żyć, pracować i cieszyć się życiem. The Milk Factory to 
winiarnia/destylarnia i hotel butikowy, w którym znajdą się pokoje hotelowe, 
apartamenty o przedłużonym pobycie, restauracja, siłownia, spa i sklepy 
detaliczne.  

  

 Ulepszenia w Mohawk Lifts Automation (Mohawk Valley) - dotacja ESD w 
wysokości 300 000 USD: Mohawk Lifts, LLC., lider wśród profesjonalnych 
podnośników samochodowych od ponad 40 lat jest podstawą społeczności w 
Amsterdamie, w hrabstwie Montgomery. Mohawk Lifts rozwinie swoją działalność 
poprzez aktualizację sprzętu produkcyjnego i przetwarzania (dodanie 
automatyzacji do ich procesu, aktualizacja stołu do cięcia/wypalania stali, 
inwestycja w sprzęt do przenoszenia materiałów i wsparcia spawania oraz 
stworzenie nowego układu podłogi fabryki w celu zwiększenia wydajności i 
efektywności). Te ulepszenia będą wspierać wzrost udziału w rynku i rozwój w 
zakresie dźwigów dystrybucyjnych do transportu materiałów, obszar przewagi 
konkurencyjnej z wiodącą technologią opracowaną niedawno przez zespół 
inżynierów, a także zwiększenie liczby pracowników w celu wsparcia nowego 
rozwoju.  

  

 Projekt zagospodarowania National Black Theatre Victory (miasto Nowy 
Jork) - dotacja ESD w wysokości 2 500 000 USD: Zabytkowy National Black 



Theatre jest centralnym punktem nowego osiedla mieszkaniowego w Harlemie. 
Projekt zrodził się z wizji dr Barbary Ann Teer w 1968 r., aby zapewnić 
przestrzeń dla czarnych twórców. Projekt zapewnia najnowocześniejszą, stałą 
siedzibę dla najdłużej działającego czarnego teatru w mieście jako część 
kompleksu artystycznego, który obejmuje handel detaliczny, restaurację i 
mieszkania dla osób o mieszanych dochodach.  

  

 Rozbudowa Thousand Islands Winery Facility (North Country) - dotacja 
ESD w wysokości 86 000 USD, ulgi podatkowe Excelsior Jobs w wysokości 
152 890 USD Thousand Islands Winery, zlokalizowana w Alexandria Bay w 
hrabstwie Jefferson, rozszerzy swoje możliwości produkcji wina i winnych slushy, 
aby sprostać obecnemu zapotrzebowaniu rynku. Winiarnia stopniowo zlikwiduje 
ręczny proces napełniania torebek i zastąpi go zautomatyzowanym procesem 
napełniania. Ta rozbudowa pozwoli na stworzenie jednej z najbardziej 
zaawansowanych możliwości pakowania wina w workach w powiedzeniu i 
umożliwi firmie większą kontrolę nad jej łańcuchem dostaw.  

  

 Projekt Best Bev NY (Southern Tier) - dotacja ESD w wysokości 3 200 000 
USD: Best Bev, LLC. jest świadczeniodawcą w zakresie współpakowania, 
pozyskiwania materiałów, magazynowania i dystrybucji marek napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych. BestBev, obecnie zlokalizowany w 
Pensylwanii, otworzy zakład w stanie Nowy Jork. Aby przenieść swoją 
działalność, Best Bev podejmie się renowacji dzierżawionego obiektu w Tioga 
County, w tym zakupu maszyn i urządzeń oraz mebli i wyposażenia.  

  

 Centrum Pomocy Dzieciom BestSelf Headquarters (Western New York) - 
dotacja ESD w wysokości 2 000 000 USD: BestSelf Behavioral Health, 
największy środowiskowy świadczeniodawca zdrowia behawioralnego w regionie 
Western New York, wyremontuje 899 Main Street w kompleksie medycznym 
Buffalo Niagara. Centralnie położony obiekt pozwoli na przeniesienie i 
rozbudowę Centrum Pomocy Dzieciom w BestSelf, co umożliwi świadczenie 
usług dla wszystkich dzieci w okolicy. W obiekcie znajdzie się również centrum 
szkoleniowe dla społeczności, które pomoże w działaniach na rzecz rozwoju 
pracowników.  

  
 Proces Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego stanowi kontynuację wsparcia i 
wzmocnienia pozycji regionalnych interesariuszy w opracowywaniu planów 
strategicznych i priorytetów finansowania, które odpowiadają lokalnym potrzebom 
gospodarczym. Do tej pory w ramach Inicjatywy Regionalnej Rady Rozwoju 
Gospodarczego przyznano ponad 7,6 mln USD na ponad 9300 projektów związanych z 
tworzeniem miejsc pracy i rozwojem społeczności lokalnych, zgodnych ze 
strategicznym planem każdego regionu.  
  



O Skonsolidowanym Wniosku o Finansowanie  
Skonsolidowany Wniosek o Finansowanie (Consolidated Funding Application, CFA) 
został stworzony w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu składania wniosków o 
dotacje. Proces składania Skonsolidowanego Wniosku o Finansowanie oznacza 
fundamentalną zmianę w sposobie alokacji zasobów stanowych, zapewniając 
ograniczenie biurokracji i większą skuteczność w zaspokajaniu lokalnych potrzeb w 
zakresie rozwoju gospodarczego. Skonsolidowany Wniosek o Finansowanie służy jako 
pojedynczy punkt dostępu do źródeł finansowania rozwoju gospodarczego, dzięki 
czemu wnioskodawcy nie muszą już korzystać z wielu agencji i innych zasobów bez 
żadnego mechanizmu koordynacji. Obecnie projekty rozwoju gospodarczego 
wykorzystują Skonsolidowany Wniosek o Finansowanie jako mechanizm wsparcia, aby 
uzyskać dostęp do wielu stanowych źródeł finansowania za pośrednictwem jednego 
wniosku, dzięki czemu proces ten jest szybszy, łatwiejszy i bardziej produktywny. 
Dowiedz się więcej o Skonsolidowanym Wniosku o Finansowanie tutaj.  
  
O Regionalnych Radach Rozwoju Gospodarczego  
Inicjatywa Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego jest kluczowym elementem 
podejścia władz stanu do inwestycji stanowych i rozwoju gospodarczego. W 2011 r. 
powołano 10 Rad Regionalnych, których zadaniem jest opracowanie długoterminowych 
planów strategicznych na rzecz wzrostu gospodarczego dla swoich regionów. Rady są 
partnerstwami publiczno-prywatnymi, w skład których wchodzą lokalni eksperci i 
interesariusze z sektora biznesowego, akademickiego, samorządowego i organizacji 
pozarządowych. Rady regionalne na nowo określiły sposób, w jaki władze stanu Nowy 
Jork inwestują w tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego, 
wprowadzając oddolne podejście oparte na społeczności lokalnej i ustanawiając proces 
konkurencyjny dla zasobów stanowych. Więcej informacji na 
stronie regionalcouncils.ny.gov.  
  

###  
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