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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE HISTORYCZNYCH FUNDUSZY 

NA SZTUKĘ REKORDOWEJ LICZBIE ARTYSTÓW I ORGANIZACJI  
  

Blisko 45 mln USD dotacji przyznanych w ramach bezprecedensowego wsparcia 
dla sztuki w wysokości 340 mln USD w budżecie na rok 2023  

  
Opiera się na ogłoszeniu przez gubernator Hochul przyznania 32 mln USD dotacji 

w zeszłym miesiącu  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dotacji w wysokości blisko 45 mln 
USD przez Radę Stanu Nowy Jork ds. Sztuki (New York State Council on the Arts, 
NYSCA). Dzięki rekordowemu poziomowi finansowania sztuki przez władze stanowe, 
dotacje te zapewnią wsparcie dla ponad 1200 organizacji artystycznych i 426 artystów, 
umożliwiając im powrót do poziomu sprzed pandemii.  
  
„Od setek lat artyści z całego świata nazywają stan Nowy Jork swoim domem ze 
względu na naszą kulturę, różnorodność i kreatywność”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Ich innowacje napędzają naszą gospodarkę, nasz przemysł turystyczny oraz 
zdrowie i dobrobyt naszych społeczności, a tegoroczne historyczne wsparcie 
przyspieszy naszą dalszą odbudowę po pandemii i wyznaczy kierunek ku lepszej 
przyszłości”.  
  
W ramach dotacji dla organizacji (Support for Organizations) przyznanych zostanie 
38 452 500 USD dla 1214 grup artystycznych, w tym muzeów, programów sztuk 
wizualnych, organizacji zajmujących się edukacją artystyczną oraz dla zespołów 
muzycznych, tanecznych i teatralnych. Dotacje dla artystów (Support for Artists) 
zapewnią 426 artystom 4 260 000 USD. Dotacje z tytułu szczególnych możliwości 
(Special Opportunities) zapewnią 1 737 450 USD na wsparcie praktykantów sztuki 
ludowej dla artystów indywidualnych, miejsca do prowadzenia prób i studiów dla sztuk 
widowiskowych oraz na rezydentury dla artystów widowiskowych. Dodatkowe fundusze 
zostały przekazane na wsparcie partnerów w ramach programu stanowych cyklicznych 
dotacji lokalnych (State Community Regrant).  
  
W 2021 r., NYSCA dokonała przeglądu swoich strategii finansowania, aby umożliwić 
większy dostęp do finansowania sztuki w całym stanie i ponownie skierowała swoje 
wsparcie do artystów. W rezultacie NYSCA zwiększyła swoje finansowanie dla 
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artystów o 400 procent i po raz pierwszy przyznała dotacje 83 procentom 
wnioskodawców.  
  
Pełna lista artystów i organizacji, którym przyznano dotacje znajduje się tutaj.  
  
W październiku Gubernator Kathy Hochul ogłosiła przyznanie niemal 32 mln USD dla 
1032 organizacji, w tym partnerów w ramach programu stanowych cyklicznych dotacji 
lokalnych, partnerskim inicjatywom artystycznym oraz dla organizacji artystycznych w 
całym stanie. Rekordowy budżet dotacji udzielanych przez NYSCA obejmuje 140 mln 
USD na rok finansowy 2023, plus dodatkowe 100 mln USD w wieloletniego 
finansowania, aby ułatwić realizację dużych projektów inwestycyjnych, których 
priorytetem jest rozwój społeczności i tworzenie przyjaznych przestrzeni. NYSCA nadal 
przyjmuje wnioski do Funduszu Projektów Kapitałowychdo 12 stycznia 2023 r. Budżet 
na rok finansowy 2023 zawiera również rozszerzenie o 100 mln USD kredytu 
podatkowego dla teatru New York City Musical Theater administrowanego przez 
Empire State Development.  
  
Dyrektor wykonawcza Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki, Mara Manus, 
powiedziała: „Jesteśmy ogromnie wdzięczni gubernator Hochul i naszej Legislaturze 
stanowej za ich historyczne inwestycje w sztukę. Ten bezprecedensowy poziom 
finansowania i ciągłe działania NYSCA na rzecz zwiększenia dostępu do sztuki 
zaowocowały rekordową liczbą odbiorców dotacji. Te 1200 dotacji w skali całego stanu 
przyniesie kluczowe wsparcie dla kreatywnych pracowników i organizacji artystycznych 
każdej wielkości. Wiemy, że dzięki temu krytycznemu finansowaniu mieszkańcy stanu 
Nowy Jork i nasi goście będą bezpośrednio doświadczać wymiernych korzyści z tej 
inwestycji w sektor sztuki przez kolejne dekady”.  
  
Przewodnicząca Rady Stanu Nowy Jork ds. Sztuki, Katherine Nicholls, 
powiedziała: „W imieniu Rady i naszego personelu, pragnę wyrazić naszą 
wdzięczność zarówno gubernator, jak i Legislaturze za ten bezprecedensowy poziom 
finansowania na rzecz sztuki. Organizacje artystyczne i artyści mają ogromny wpływ 
na naszą gospodarkę i samopoczucie, niezbędny dla naszego wzrostu i dobrobytu. 
Ogromnie cieszy mnie fakt, że możemy wspierać ich kreatywność i innowacyjność w 
ramach naszego programu naprawy dla sztuki po pandemii”.  
  
Senator stanu, Jose Serrano, powiedział: „Artyści wnoszą energię i inspirację do 
naszych społeczności. Wyrażam uznanie dla działań NYSCA mających na celu 
wsparcie większej liczby tych niezbędnych pracowników, jak również rekordowej liczby 
naszych organizacji artystycznych w całym stanie. Sztuka, będąca jednym z 
największych zasobów w stanie Nowy Jork, będzie się nadal rozwijać dzięki temu 
historycznemu wsparciu”.  
  
Członek Zgromadzenia, Daniel O'Donnell, powiedział: „Ten imponujący nowy 
rekord dla NYSCA potwierdza siłę sztuki w całym stanie Nowy Jork. Jako 
przewodniczący Komisji ds. Turystyki, Parków, Sztuki i Rozwoju Sportu (Committee on 
Tourism, Parks, Arts and Sports Development) jestem wdzięczny za wsparcie moich 
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kolegów w legislaturze oraz gubernator Kathy Hochul za pracę nad zwiększeniem 
finansowania sztuki w naszym stanie. Gratuluję NYSCA sukcesu, jakim jest 
udostępnienie tego istotnego wsparcia większej liczbie wnioskodawców, dzięki czemu 
kluczowe fundusze trafiają do społeczności w naszym całym stanie”.  
  
Informacje o Radzie Stanu Nowy Jork ds. Sztuki  
NYSCA 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, NYSCA 
przyznaje rekordowe fundusze w roku finansowym 2023, zapewniając wsparcie w 
całym zakresie sztuki.  
  
NYSCA 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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