
 
Do natychmiastowej publikacji: 12.02.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA LISTÓW 
INTENCYJNYCH DO PROGRAMU DOTACJI „FAST NY” O WARTOŚCI DO 200 MLN 
USD W CELU PRZYCIĄGNIĘCIA KLUCZOWYCH PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU 

NA UZBROJONE TERENY INWESTYCYJNE W CAŁYM STANIE  
  

Program ma na celu podniesienie gotowości stanu Nowy Jork i zwiększenie 
atrakcyjności tego stanu dla dużych pracodawców  

  
Webinarium informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców odbędzie się 15 

grudnia  
  

Portal do składania wniosków zostanie otwarty 15 grudnia  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nowy program dotacji o wartości do 200 mln 
USD stymulujących inwestycje na terenach uzbrojonych (Focused Attraction of Shovel-
Ready Tracts, FAST-NY) w celu przyciągnięcia i rozwijania kluczowych dla rozwoju 
gałęzi przemysłu w stanie Nowy Jork; obecnie trwa przyjmowanie listów intencyjnych od 
potencjalnych wnioskodawców. FAST-NY zapewnia certyfikację i finansowanie dotacji, 
aby pomóc w przygotowaniu kluczowych terenów komercyjnych w całym stanie Nowy 
Jork do rozwoju w celu przyciągnięcia produkcji zaawansowanych technologii, firm 
dystrybucyjnych i logistycznych oraz innych dużych pracodawców. Empire State 
Development przyjmuje listy intencyjne jako pierwszy krok w procesie aplikacyjnym i 
będzie przyjmować wnioski na bieżąco od osób, które złożyły swoje listy po otwarciu 
portalu do składania wniosków w dniu 15 grudnia.  
  
„Nowy program FAST-NY jeszcze bardziej ugruntuje pozycję stanu Nowy Jork jako 
ośrodka handlowego, zwiększając podaż terenów uzbrojonych oraz przyciągając 
miejsca pracy i firmy przyszłości”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki tej 
inwestycji o wartości do 200 mln USD pomagamy doładować gospodarkę naszego 
stanu i przyciągnąć kluczowe branże, które zapewniają szybko rozwijające się, 
wysokopłatne miejsca pracy. Zachęcam osoby zainteresowane programem FAST NY 
do rozpoczęcia składania wniosku poprzez złożenie listu intencyjnego”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Ogłoszona historyczna inwestycja firmy Micron w regionie Central New 
York jest dowodem na to, że posiadanie uzbrojonego terenu, na którym firmy mogą 
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rozpocząć budowę, to przemyślana inwestycja. Ponieważ firmy te chcą skorzystać z 
federalnych programów CHIPS i Science oraz realizowanego w stanie Nowy Jork 
programu Green CHIPS, stan Nowy Jork będzie potrzebować dodatkowych terenów 
uzbrojonych, a FAST NY pomoże zapoczątkować nową erę wzrostu”.  
  
Uzbrojone tereny inwestycyjne są kluczowym czynnikiem branym pod uwagę przy 
wyborze lokalizacji dla firm przemysłu półprzewodnikowego. Producent 
półprzewodników, firma Micron, wybrała niedawno uzbrojoną lokalizację White Pine w 
regionie Central New York, aby zainwestować do 100 mld USD w fabrykę produkującą 
układy scalone, przy czym uzbrojona lokalizacja w Marcy była kluczowym czynnikiem, 
który sprowadził firmę Wolfspeed do regionu Mohawk Valley.  
  
Istnieją trzy rodzaje programów stymulujących rozwój uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych (FAST NY):  

• Ścieżka A - Certyfikacja FAST NY dla terenów uzbrojonych  
o To bezkosztowe oznaczenie przez ESD do celów marketingowych 

stanowi, że wnioskodawca aktywnie współpracował ze stanem 
Nowy Jork („Stan”) w celu wydania wszystkich głównych pozwoleń, 
zanim firma wyraziła zainteresowanie daną lokalizacją. Szczegóły 
zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.  

  

• Ścieżka B - Dotacje na prace przygotowawcze FAST NY  
o Dotacje na kapitał obrotowy w wysokości do 500 000 USD na 

każdą lokalizację zostaną przyznane w celu sfinansowania kosztów 
niezbędnego planowania poprzedzającego zagospodarowanie 
terenu oraz przeglądów dla przyszłych lokalizacji gotowych do 
realizacji.  

▪ Dotacje te obejmują niezbędne koszty, aby pomóc ich 
odbiorcom w ukończeniu działań przygotowawczych, takich 
jak te wymagane do uzyskania certyfikatu FAST NY dla 
terenów uzbrojonych.  

  

• Ścieżka C - Ulepszenia infrastruktury FAST NY  
o Dotacje kapitałowe będą przyznawane w celu poprawy gotowości 

istniejących, przygotowanych do eksploatacji terenów poprzez 
finansowanie ulepszeń infrastruktury, takich jak instalacje wodno-
kanalizacyjne, transport, elektryczność, gaz i inne kwalifikujące się 
do finansowania koszty ulepszeń terenu.  

  



W drodze konkursu dotacje będą przyznawane obiektom, które w znacznym stopniu 
spełniły wymagania certyfikacji FAST NY dla terenów uzbrojonych.  
  
Wnioskodawcy kwalifikujący się do złożenia wniosku to gminy i wyznaczone przez 
gminy organizacje rozwoju gospodarczego typu non-profit, takie jak agencje i władze 
rozwoju przemysłowego typu non-profit ze stanu Nowy Jork oraz korporacje rozwoju 
gospodarczego wyznaczone do działania w imieniu gminy, w której znajduje się dany 
obiekt. Aby kwalifikować się do otrzymania dotacji, teren musi mieć powierzchnię co 
najmniej 40 akrów. Wyjątkiem mogą być jednak mniejsze tereny, w przypadku których 
można wykazać istotne walory terenu lub korzyści publiczne, takie jak możliwość 
ponownego zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Kwalifikujące się branże 
obejmują:  

• Produkcję zaawansowanych technologii, w tym m.in. czystą energię 
odnawialną, nauki przyrodnicze, agrobiznes, optykę, sprzęt transportowy, 
przetwarzanie materiałów, produkcję maszyn przemysłowych i inne 
zaawansowane technologie produkcyjne  

• Miejsca dla dystrybucji międzystanowej i logistyki  
• Priorytetowo mogą być traktowane projekty dotyczące produkcji 

półprzewodników i powiązanego przemysłu oraz łańcucha dostaw  

Działalność kwalifikująca się na terenie obiektu obejmuje:  

• Produkcję  
• Badania i rozwój  
• Park biurowy  
• Dystrybucję i logistykę międzystanową  

Wszystkie środki z dotacji będą wydawane na zasadzie zwrotu kosztów. Informacje na 
temat składania listów intencyjnych (Letters of Intent, LOI) można znaleźć na stronie 
https://esd.ny.gov/fast-ny.  
  
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „W czasie, gdy szukamy sposobów na 
wzmocnienie gospodarki stanu Nowy Jork po pandemii oraz staramy się wzmocnić 
lokalną produkcję, aby uniknąć przyszłych zakłóceń w łańcuchu dostaw, ważne jest, 
abyśmy inwestowali w sektor produkcji zaawansowanych technologii, który będzie 
kluczowym motorem napędowym przyszłego wzrostu gospodarczego i innowacji. 
Podjęcie kroków w celu przyciągnięcia tych rozwijających się gałęzi przemysłu na teren 
stanu Nowy Jork zapewni naszemu stanowi długoterminowy sukces gospodarczy i 
stworzy wiele nowych miejsc pracy w przyszłości”.  
  

Członek Zgromadzenia, Harry B. Bronson, powiedział: „Jako przewodniczący 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego (Economic Development), cieszę się, że inwestycje 
w uzbrojone tereny zaczynają być realizowane. Gdy zabiegaliśmy o uwzględnienie w 
budżecie funduszy na inwestycje w uzbrojone tereny, wiedzieliśmy, jak wielkie 
znaczenie będzie to miało dla naszego wzrostu gospodarczego w skali całego stanu. 
Dzięki programowi dotacji firmy będą teraz szukać możliwości rozwoju w stanie Nowy 
Jork, a w rezultacie powstaną tysiące nowych miejsc pracy. Jest to bodziec 
ekonomiczny, którego potrzebujemy, aby kontynuować postępy stanu Nowy Jork w 
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kierunku produkcji zaawansowanych technologii, zmodernizować naszą infrastrukturę i 
stworzyć integracyjną siłę roboczą dla naszego stanu”.  
  

Prezes Korporacji Rozwoju Gospodarczego Stanu Nowy, Jork Ryan Silva, 
powiedział: „Ciągły wzrost gospodarczy stanu Nowy Jork zostanie przyspieszony 
dzięki inwestycjom w zagospodarowanie terenów uzbrojonych przygotowanych na 
potrzeby rynku/inwestycji. Inwestycja ta pozwoli społecznościom na stosowanie 
proaktywnego podejścia do przyciągania nowych gałęzi przemysłu, oferując 
przewidywalność i skracając czas wejścia na rynek dla firm chcących inwestować i 
rozwijać się w stanie Nowy Jork. Stworzy również natychmiastowe zapotrzebowanie na 
miejsca pracy w budownictwie i pozwoli na modernizację naszej infrastruktury, co 
pomoże stanowi Nowy Jork w osiągnięciu założonych celów w zakresie czystej energii, 
przy jednoczesnym zachowaniu i przyciąganiu miejsc pracy przyszłości, pomagając w 
zabezpieczeniu możliwości ekonomicznych dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy 
Jork. Dziękujemy gubernator Hochul i Legislaturze za zatwierdzenie tego istotnego 
programu w tegorocznym budżecie”.  
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