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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 
TRANSFORMACYJNYCH W TROY FINANSOWANYCH Z DOTACJI O WARTOŚCI 
10 MLN USD W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ  

  
Jedenaście projektów rewitalizacji śródmieść wzmacnia jego tętniącą życiem 

kulturę i scenę artystyczną, łatwość poruszania się i łączność, możliwości 
mieszkaniowe i usługi dla lokalnej społeczności  

  
Wizualizacje projektów są dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj realizację 11 projektów transformacyjnych w 
mieście Troy w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative , DRI) o wartości 10 mln USD. Przyznane dotacje przyczynią się 
do rozwoju tętniącej życiem sceny artystycznej i kulturalnej miasta, poprawy możliwości 
poruszania się po mieście, zapewnienia lepszych warunków mieszkaniowych i 
rozszerzenia usług społecznych.  
  
„Inwestowanie w tętniące życiem śródmieścia pozwala społecznościom rozwijać się, a 
nasza Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść w Troy umożliwi naszym lokalnym 
partnerom dostęp do niezbędnych do osiągnięcia sukcesu zasobów”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Te fundusze nie tylko poprawią jakość życia mieszkańców i 
pracowników Troy, ale także sprawią, że ta społeczność pozostanie klejnotem Capital 
Region przez kolejne dekady”.  
  
W sercu centrum Troy znajduje się zwarta, przystosowania do poruszania się pieszo 
dzielnica DRI o nazwie Riverwalk, która oferuje wiele atrakcji artystycznych, 
kulturalnych i rozrywkowych, w tym ponad półtorakilometrowe nabrzeże rzeki. Dotacje 
przyznane w ramach DRI pozwolą miastu Troy wykorzystać wcześniejsze inwestycje, 
autentyczny urok i ducha „zrób to sam” dzielnicy Riverfront oraz rosnącą liczbę 
mieszkańców, turystów i przedsiębiorców, aby przekształcić dzielnicę Riverwalk w 
regionalne centrum innowacji i talentu, ze wspaniałymi miejscami publicznymi, dobrze 
prosperującymi małymi firmami oraz miejscami sztuki i rozrywki. Zabytkowe budynki i 
nowe, elastyczne przestrzenie zaoferują możliwość mieszkania, nauki i tworzenia, przy 
czym rozbudowane nabrzeże Riverwalk połączy dzielnice i zapewni jasną ścieżkę dla 
inwestycji w South Troy, North Central Troy i nie tylko.  
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Inwestycje te są częścią konsekwentnych działań gubernator na rzecz ożywienia 
gospodarki północnej części stanu i stworzenia większych możliwości w regionie Capital 
Region. Koordynacją inicjatywy DRI zajmuje się Departament Stanu Nowy Jork (New 
York Department of State), który zapewnia pomoc techniczną. Każda gmina 
uczestnicząca w inicjatywie opracowuje Plan Inwestycji Strategicznych (Strategic 
Investment Plan), określający konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji śródmieścia.   
  
Projekty finansowane przez DRI wspierają kilka celów i strategii zawartych w Planie 
Inwestycji Strategicznych danej społeczności, takich jak: rozwój kultury i sztuki, 
poprawa walorów krajobrazu ulicznego, łączności i żywotności, rozszerzenie możliwości 
mieszkaniowych oraz zwiększenie usług wspomagających. Inwestycja stanu w 
realizację tych projektów w ramach inicjatywy DRI o wartości 9,7 mln USD pozwoli na 
pozyskanie dodatkowych środków z sektora publicznego i prywatnego w miarę 
postępów procesu rewitalizacji.  
  
Konkretne projekty, które zostaną sfinansowane dzięki inicjatywie DRI:  
  
Poprawa sceny kulturalnej i artystycznej  
  
Przekształcenie teatru American Theatre w wielofunkcyjne miejsce sztuki - 
dotacja DRI w wysokości 500 000 USD  
Przekształcenie opuszczonego teatru z lat 20. XX wieku przy 285-289 River Street w 
kino, miejsce sztuki i muzyki na żywo, w którym odbywa się 200 wydarzeń rocznie. 
Odnowiony teatr przyciągnie do centrum miasta około 30 000 osób, poszerzając 
jednocześnie ofertę kulturalną i rozrywkową w okolicy.  
  
Poprawa doświadczeń zwiedzających w muzeum Historic Hart Cluett Museum - 
dotacja DRI w wysokości 380 000 USD  
Wymiana systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w celu ochrony zbiorów 
muzeum i zwiększenia możliwości korzystania z tarasu zewnętrznego, co pozwoli na 
rozszerzenie oferty muzeum. Projekt ten zapewni zachowanie dziedzictwa kulturowego 
Troy i hrabstwa Rensselaer dla przyszłych pokoleń.  
  
Zwiększenie możliwości Biblioteki Publicznej w Troy w ciągu całego roku - 
dotacja DRI w wysokości 625 000 USD  
Dodanie zamontowanej na dachu mechanicznej jednostki HVAC, wymiana rur 
rozdzielczych i aktualizowanie systemów wewnętrznych w celu zapewnienia lepszej 
jakości powietrza i zimnego powietrza w miesiącach letnich na 100 Second Street, co 
umożliwi szerszy zakres letnich programów.  
  
Tworzenie wizerunku śródmieścia poprzez murale i sztukę publiczną - dotacja 
DRI w wysokości 270 000 USD  
Ożywienie przestrzeni publicznej za pomocą sztuki publicznej w celu budowania dumy i 
inwestycji oraz witania gości. W ramach tego projektu w sześciu lokalizacjach w 
centrum miasta powstaną liczne instalacje sztuki publicznej, dzięki którym mieszkańcy 
Troy będą mogli cieszyć się nowymi doświadczeniami.  



  
Poprawa estetyki ulic, łatwości poruszania się, łączności i jakości życia  
  
Przedłużenie ścieżki rowerowej Marina North Riverwalk - dotacja DRI w 
wysokości 3 000 000 USD  
Przedłużenie ścieżki Riverwalk o ćwierć mili (do Jay St.) i wzdłuż mostu Hoosick Street. 
Projekt Riverwalk Marina North zapewni lepsze połączenia rowerowe i piesze z 
dzielnicami North Central i Lansingburgh, przedłużając szlak, który docelowo będzie 
mieć długość siedmiu mil.  
  
Przekształcenie bramy Congress Street w centrum Troy - dotacja DRI w 
wysokości 1 000 000 USD  
Usunięcie zjazdów z mostu i przebudowa skrzyżowania mostu z ulicą River St w celu 
stworzenia drogi przelotowej, która lepiej połączy centrum miasta z South Central i 
South Troy. Dzięki zmianie kierunku mostu, dodatkowa przestrzeń do 
zagospodarowania będzie dostępna dla przyszłej zabudowy mieszkaniowej.  
  
Wdrażanie oznakowania śródmieścia i Riverwalk - dotacja DRI w wysokości 
363 000 USD  
Wdrożenie planu miasta dotyczącego brandingu i mediów aktywizujących. 
Inwestowanie w budowanie marki i oznakowanie zapewnia, że strategiczne inwestycje 
poczynione w centrum są widoczne dla szerokiej publiczności i maksymalizują ich 
wpływ ekonomiczny.  
  
Odnowienie historycznego budynku Cannon Building - dotacja DRI w wysokości 
200 000 USD  
Odnowienie zewnętrznej części najstarszego budynku na Monument Square przy 5 
Broadway. Główne korzyści z rewitalizacji to poprawa mobilności pieszych na 
odnowionych chodnikach oraz wizualny wpływ ulepszenia fasady na szersze centrum 
miasta.  
  
Zwiększanie możliwości mieszkaniowych  
  
Ukończenie pierwszego etapu przebudowy Taylor Apartments - dotacja DRI w 
wysokości 1 600 000 USD  
W ramach projektu Revitalize Riverside przy 125 River St. powstało około 141 
przystępnych cenowo mieszkań, a także obiekty o mieszanym przeznaczeniu i 
przestrzeń społeczna.   
  
Zwiększanie dostępności usług społecznych  
  
Utworzenie nowej publicznej przestrzeni zewnętrznej w CEO Community 
Resource Center - dotacja DRI w wysokości 262 000 USD  
Budowa bezpiecznej przestrzeni zewnętrznej dla wydarzeń i usług społecznościowych, 
w tym zadaszonego pawilonu publicznego i toalety przy 2350 Fifth Avenue. Projekt ten 



wzmocni nowo rozbudowane CEO Community Resource Center, które zapewnia opiekę 
nad dziećmi i inne usługi wspomagające dla rodzin.  
  
Budowa szklarni o zerowej emisji netto dla Centrum Szkolenia Zawodowego w 
Capital Roots - dotacja DRI w wysokości 1 500 000 USD   
Wybudowanie szklarni o zerowej emisji netto przy 2525 Fifth Avenue w celu wsparcia 
programu gotowości do pracy dla osób długotrwale bezrobotnych. Instalacja szklarni 
sprawi, że szkolenia zawodowe zostaną dodane do długiej listy usług oferowanych 
przez Capital Roots Urban Grow Center w North Central Troy.  
  
Sekretarz stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „W ramach działań na 
rzecz ożywienia gospodarczego stanu, dotacja w wysokości 10 mln USD przyczyni się 
do dalszego rozwoju historycznej, tętniącej życiem i nadającej się do chodzenia 
dzielnicy Riverwalk w Troy. Uznając znaczenie nabrzeża rzeki w Troy i jego rolę jako 
łącznika z wieloma lokalnymi małymi firmami, sztuką, restauracjami, otwartymi 
przestrzeniami i przystępnymi cenowo mieszkaniami, miasto będzie nadal rozwijać 
swoją dzielnicę kulturalną, mieszkaniową i handlową, stając się lokomotywą 
ekonomiczną na długie lata. Gratuluję miastu Troy i z niecierpliwością czekam na 
ukończenie tych projektów”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Historyczne miasto Troy przeżywa renesans dzięki trwającym 
inwestycjom, które zmieniły jego obraz jako centrum sztuki, kultury i rozrywki, 
skupionego wokół nabrzeża rzeki. Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść opiera 
się na położeniu miasta nad rzeką Hudson, tworząc nadającą się do chodzenia, 
dynamiczną i zachęcającą dzielnicę, która będzie miała ulepszoną infrastrukturę i 
tereny zielone, zachowa swoją historyczną architekturę i będzie magnesem dla 
odwiedzających, mieszkańców i firm”.  
  
Komisarz ds. rewitalizacji Śródmieścia w stanie Nowy Jork, RuthAnne 
Visnauskas, powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia w stanie 
Nowy Jork zapewniła społecznościom w całym stanie środki na zaspokojenie lokalnych 
potrzeb, a dzisiejsze dotacje pozwolą osiągnąć to i więcej dla wszystkich osób, którzy 
nazywają Troy swoim domem. Te 11 projektów, w tym finansowany przez HCR projekt 
Taylor Apartments, przyczyni się do wzrostu gospodarczego Troi i umocni reputację 
miasta jako miejsca bogatego w kulturę i wspaniałego miejsca do życia”.  
  
Senator stanu, Neil Breslin, powiedział: „Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
jej nieustanne zaangażowanie w pomoc w ożywieniu gospodarki miasta Troy i całego 
Capital Region. Te 11 projektów w mieście Troy opiera się na naszych 
dotychczasowych sukcesach i pomoże zapewnić Troy dalszy rozwój”.  
  
Członek Zgromadzenia, John T. McDonald III, powiedział: „W ramach inicjatywy DRI 
osiągamy założone cele, czyli inspirujemy rozwój w wyznaczonych centrach naszych 
społeczności. Miasto Troy, we współpracy z interesariuszami, przedstawiło plan, który 



uwzględnia pomysły i wizje społeczności i urzeczywistnia je. Taka rzeczywistość 
doprowadzi do większego sukcesu całego miasta i naszego regionu Capital Region”.  
  
Burmistrz miasta Troy, Patrick Madden, powiedział: „To wspaniała wiadomość dla 
miasta Troy i wielkie osiągnięcie wszystkich osób zaangażowanych w ten proces. 
Fundusze DRI to inwestycja nie tylko w nasze firmy, ale także w przystępne cenowo 
mieszkania, wzmocnienie połączeń między dzielnicami, połączenie z wodą oraz rozwój 
pracowników. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za tę inwestycję w naszą 
przyszłość, a także wszystkim tym, którzy złożyli wnioski i byli członkami komitetu 
sterującego DRI, który sprawdził i wzmocnił te propozycje. Czekamy na rozpoczęcie 
tych projektów w 2023 roku.  
  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (DRI) w stanie Nowy Jork, która jest 
podstawą programu rozwoju gospodarczego, pozwala przekształcić śródmiejskie 
dzielnice w tętniące życiem centra, które oferują wysoką jakość życia i przyciągają 
inwestorów, którzy chcą się rozwijać, prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć nowe 
miejsca pracy, a także zwiększać różnorodność ekonomiczną i mieszkaniową. 
Prowadzona przez Departament Stanu z pomocą Empire State Development, Wydziału 
Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej oraz NYSERDA inicjatywa DRI reprezentuje 
bezprecedensową i innowacyjną strategię „planuj, a potem działaj”, która łączy 
planowanie strategiczne z natychmiastowym wdrożeniem i skutkuje powstawaniem 
zwartych, przystosowanych do ruchu pieszych centrów miast, które są kluczowym 
składnikiem pomagającym stanowi Nowy Jork w odbudowie gospodarki po skutkach 
pandemii COVID-19, jak również w realizacji ambitnych celów stanu związanych z 
klimatem poprzez promowanie korzystania z transportu publicznego i zmniejszanie 
zależności od pojazdów prywatnych. Więcej informacji na temat DRI można 
znaleźć tutaj.  
  

         ###  
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