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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 102 MLN USD W 
RAMACH PIERWSZEJ RUNDY INICJATYWY „PRZYWRACANIA SPOŁECZNOŚCI 

W STANIE NOWY JORK”  
 

64 projekty otrzymały dotacje w wysokości 81,7 mln USD na ożywienie 
śródmieścia i stworzenie możliwości ekonomicznych  

  
Trzy społeczności – Albany, Endicott i Utica – otrzymały dotacje w wysokości 

19,7 mln USD na specjalne projekty, które przekształcą bardzo widoczne 
zaniedbane nieruchomości, aby pobudzić rozwój społeczny i gospodarczy  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w ramach Inicjatywy Przywracania 
Społeczności w Stanie Nowy Jork (Restore New York Communities Initiative, Restore 
NY) 64 projekty otrzymały dotacje w wysokości ponad 102 mln USD. Program 
Przywracania Społeczności w stanie Nowy Jork wspiera działania rewitalizacyjne w 
całym stanie, pomagając w usuwaniu zaniedbań, ożywianiu śródmieść i tworzeniu 
możliwości ekonomicznych w społecznościach całego stanu. Program ten, 
administrowany przez Empire State Development, ma na celu pomóc lokalnym 
władzom w rewitalizacji ich społeczności i zachęcić do inwestycji komercyjnych, 
poprawić stan lokalnych zasobów mieszkaniowych, przywrócić nieruchomości na listy 
podatkowe i zwiększyć lokalną bazę podatkową.  
  
„Dotacje Przywracania Społeczności w stanie Nowy Jork pomogą na nowo wyobrazić 
sobie centrum miasta w całym stanie i przekształcić opuszczone, zrujnowane i 
niewykorzystane budynki w tętniące życiem kotwice społeczności”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Dzięki inwestycjom stanowym o wartości 102 mln USD wnosimy 
nowe życie w społeczności od Hudson po North Hempstead, zapoczątkujemy nową 
działalność gospodarczą i zapewnimy, że stan Nowy Jork nadal będzie miejscem, w 
którym ludzie chcą mieszkać, pracować i zakładać swoje rodziny”.  
  
W tej rundzie trzem gminom przyznano ponad 19 mln USD na projekty specjalne. 
Miasto Albany otrzyma 9,75 mln USD na projekt Central Warehouse, wioska Endicott w 
hrabstwie Broome otrzyma 6 mln USD na renowację byłego budynku IBM, a miasto 
Utica w hrabstwie Oneida otrzyma 4 mln USD na renowację budynku Mayro. Projekty 
specjalne to dotacje dla gmin, w których bardzo widoczna i zaniedbana nieruchomość 



powoduje poważne szkody ekonomiczne i ma negatywny wpływ na ogólny potencjał 
rozwoju gospodarczego społeczności.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Program Restore NY pozwala ożywić nasze centra miejskie i jest 
istotnym narzędziem w zestawie narzędzi rozwoju gospodarczego do odbudowy 
społeczności, które najbardziej tego potrzebują. Te fundusze pomogą samorządom 
lokalnym znaleźć rozwiązania dla zaniedbanych budynków, tak by mogły one ruszyć w 
kierunku bardziej dynamicznej przyszłości”. 
 
Poniżej przedstawiono wyróżnione projekty z każdego regionu, a pełna lista projektów 
otrzymujących dofinansowanie jest dostępna tutaj.  
 
Capital Region otrzymał 19,75 mln USD na sfinansowanie ośmiu projektów. 
Najważniejsze z nich to:  
  

• Miasto Albany - (projekt specjalny) 9,75 mln USD na renowację magazynu 
Central Warehouse: Central Warehouse to poważnie zaniedbany, bardzo 
widoczny magazyn o powierzchni 495 000 stóp kwadratowych w centrum 
Albany. Projekt ten przekształci budynek w przestrzeń o mieszanym 
przeznaczeniu, z możliwością prowadzenia działalności handlowej na niższych 
poziomach i ponad 100 mieszkaniami.  

• Miasto Schenectady - 2,3 mln USD na projekt renowacji Wedgeway Kresge: 
Projekt obejmuje renowację dwóch zabytkowych, od dawna nieużywanych i 
opuszczonych budynków położonych przy ważnym skrzyżowaniu oraz budowę 
pięciopiętrowego budynku o powierzchni 10 000 stóp kwadratowych, w celu 
stworzenia przestrzeni o mieszanym przeznaczeniu, obejmującej handel 
detaliczny na pierwszym piętrze oraz do 80 nowych mieszkań.  

• Miasto Hudson - 1,3 mln USD na projekt przebudowy budynku Crescent 
Building: Projekt polega na przebudowie pustego budynku o powierzchni 18 000 
stóp kwadratowych na przestrzeń o mieszanym przeznaczeniu. W budynku 
znajdzie się 6500 stóp kwadratowych powierzchni handlowej dla firmy 
produkującej filmy, co pozwoli stworzyć do 30 nowych miejsc pracy, 2500 stóp 
kwadratowych powierzchni galerii sztuki rozciągającej się na dwóch piętrach, trzy 
nowe mieszkania oraz 3000 stóp kwadratowych nowej przestrzeni imprezowej na 
dachu, z widokiem na miasto, która pomieści do 250 osób.  

  
Region Central New York otrzymał 11 mln USD na sfinansowanie ośmiu 
projektów. Najważniejsze z nich to:  
  

• Wioska Cazenovia - 2 mln USD na przebudowę ulicy 99/103 Albany Street: 
Przebudowa 99 i 103 Albany Street pozwoli na przekształcenie dwóch 
nieruchomości, które przez dwie dekady stały opuszczone i zaniedbane, w 
budynek o mieszanym przeznaczeniu z 30 mieszkaniami i trzema piętrami 
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handlowymi. W ten sposób wypełniona zostanie luka w dystrykcie przy Main 
Street, przystosowanym do poruszania się pieszo odcinku handlowym w centrum 
wioski, utworzonym przez dawną stację benzynową i sklep z częściami 
samochodowymi.  

• Miasto Syracuse - 1,5 mln USD na projekt przebudowy Washington Square: 
Miasto wykorzysta ponad 100 mln USD na przebudowę czterech nieruchomości 
w północnej części miasta. W ramach projektu powstaną ponad 224 nowe 
mieszkania, zarówno w standardzie rynkowym, jak i w przystępnej cenie, w tej 
bardzo zaniedbanej dzielnicy.  

• Hrabstwo Onondaga - 1 mln USD na projekt renowacji The Castle: Projekt 
renowacji budynku The Castle przekształci opuszczony kamienny kościół w 
dzielnicy Southside miasta Syracuse w miejsce konferencji i imprez z pełną 
komercyjną kuchnią, tworząc 13 pełnoetatowych i 29 niepełnoetatowych miejsc 
pracy. Przed zakupem przez Simply Ingram LLC, firmę z sektora MWBE, 
nieruchomość była własnością Greater Syracuse Land Bank, po tym jak stała 
opuszczona przez ponad 20 lat.  

  
Region Finger Lakes otrzymał ponad 10 mln USD na sfinansowanie pięciu 
projektów. Najważniejsze z nich to:  
  

• Miasto Rochester - 5 mln USD na sfinansowanie inicjatywy Rochester 
Riverway Downtown East: Polega na odnowieniu do pięciu pustych budynków 
będących własnością prywatną, położonych po wschodniej stronie centrum. 
Renowacja budynków i przywrócenie ich do pełnego użytkowania przyczyni się 
do dalszej rewitalizacji obszaru śródmieścia.  

• Hrabstwo Wayne - 2 mln USD dla Centrum Zdrowia i Wellness w Newark: 
Finansowanie tego projektu przyczyni się do dalszych szeroko zakrojonych 
inwestycji społeczności lokalnej w Newark w celu realizacji planów rewitalizacji 
zawartych w dotacji Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI). Wyburzenie opuszczonego budynku stwarza 
okazję do zajęcia się problemem bezrobocia i stworzenia nowych korzyści dla 
społeczności lokalnej poprzez budowę Centrum.  

  
Long Island otrzymała 1,265 mln USD na sfinansowanie jednego projektu.  
  

• Miasto North Hempstead - 3. etap o wartości 1265 mln USD na renowację 
nieruchomości New Cassel Workforce Housing: Miasto przeprowadzi 
rehabilitację i renowację trzech opuszczonych nieruchomości w New Cassel, 
obszarze o w dużej mierze niskich i umiarkowanych dochodach. Po zakończeniu 
prac mieszkania zostaną udostępnione osobom, które po raz pierwszy kupią 
mieszkanie, a ich dochód nie przekracza 80% średniego dochodu dla obszaru 
(Area Median Income, AMI).  

  



Region Mid-Hudson otrzymał 9,24 mln USD na sfinansowanie ośmiu projektów. 
Najważniejsze z nich to:  
  

• Miasto Peekskill - 2 mln USD na rozbudowę Cosmo's Fresh Market przy 630 
Washington Street: Projekt ten, który został już zatwierdzony przez Radę 
Planowania w Peekskill, przekształci i rozbuduje opuszczony budynek przy 630 
Washington Street w nowy Cosmos' Fresh Market o powierzchni 12 000 stóp 
kwadratowych. Powstała w ten sposób działalność handlowa przyczynie się do 
ożywienia opuszczonych budynków w okolicy, zapewni niezbędne usługi 
sąsiedzkie i stworzy do 30 nowych miejsc pracy.  

• Miasto Kingston - 1,5 mln USD na renowację Centrum Fotografii w 
Woodstock: Centrum Fotografii w Woodstock wykorzysta w sposób adaptacyjny 
i odnowi byłą fabrykę cygar o powierzchni 40 000 stóp kwadratowych, co pozwoli 
organizacji na przeniesienie się z dużo mniejszej przestrzeni w celu rozszerzenia 
jej rozwijających się programów artystycznych i kulturalnych w Mid-Town 
Kingston, prężnie rozwijającym się obszarze sztuki twórczej.  

• Miasto Newburgh - 1,45 mln USD na renowację nieruchomości przy Lander 
Street: Jest to projekt odnowy trzech budynków, które pozostawały opuszczone 
przez blisko dekadę. Na terenie nieruchomości powstanie 12 bardzo potrzebnych 
mieszkań niedrogiego zakwaterowania.  

  
Region Mohawk Valley otrzymał 14 mln USD na sfinansowanie siedmiu projektów. 
Najważniejsze z nich to:  
  

• Miasto Utica - 4 mln USD (projekt specjalny) na renowację budynku Mayro 
Building: Jest to bardzo widoczna, niszczejąca nieruchomość w centrum Utica. 
Budynek zostanie przekształcony w nieruchomość o mieszanym przeznaczeniu z 
powierzaniami handlowymi, powierzchnią biurową i 47 nowymi mieszkaniami o 
wartości rynkowej, a projekt pomoże przekształcić centrum miasta po jego 
ukończeniu ze względu na jego rozmiar i lokalizację.  

• Miasto Amsterdam - 2 mln USD na rozbiórkę budynku 5 Corners: Projekt ten 
znajduje się na jednej z najbardziej uczęszczanych tras w mieście i jest bardzo 
widoczny. Wyburzenie i zagospodarowanie terenu przygotuje go do ponownego 
użytku, ze szczególnym uwzględnieniem przystępnych cenowo mieszkań i 
obiektów handlowych. Projekt ten jest priorytetem zarówno dla miasta, jak i 
hrabstwa.  

• Wioska Ilion - 2 mln USD na renowację byłego kompleksu Sperry UNIVAC: 
Projekt ten pozwoli na przekształcenie opuszczonej, zaniedbanej nieruchomości 
w obszar o mieszanym przeznaczeniu z 81 mieszkaniami, na które jest duże 
zapotrzebowanie w wiosce. Do realizacji projektu został zaangażowany 
deweloper, który ma na swoim koncie wiele sukcesów w Mohawk Valley.  

  
Region North County otrzymał 10 mln USD na sfinansowanie dziewięciu 
projektów. Najważniejsze z nich to:  



  

• WioskaTupper Lake - 1,35 mln USD na przebudowę Oval Lofts: W ramach 
projektu Oval Lofts Redevelopment budynki byłego tartaku i złomowiska zostaną 
przekształcone w 71 mieszkań o wartości rynkowej i 2500 stóp kwadratowych 
powierzchni handlowej w centrum Tupper Lake.  

• Miasto Watertown - 1,35 mln USD na przebudowę 75-79 Public Square 
Obejmuje rozbiórkę zaniedbanego budynku i budowę nowego czteropiętrowego 
budynku o mieszanym przeznaczeniu z 19 000 stóp kwadratowych powierzchni 
handlowej, restauracją i mieszkaniami o wartości rynkowej w centrum 
Watertown.  

• Wioska Postdam - 1,3 mln USD na przebudowę Six Depot Street: Projekt ten 
polega na odnowieniu opuszczonej, przeznaczonej do rozbiórki przestrzeni na 
pomieszczenia handlowe, do organizacji imprez oraz cztery mieszkania w 
centrum Postdam.  

  
Region Southern Tier otrzymał ponad 15,7 mln USD na sfinansowanie ośmiu 
projektów. Najważniejsze z nich to:  
  

• Wioska Endicott - (projekt specjalny) 6 mln USD na projekt rozbiórki ulicy 
IBM North Street: Obejmuje wyburzenie 550 000 stóp kwadratowych 
opuszczonej powierzchni przemysłowej/handlowej, która nie jest już w stanie 
pomieścić nowoczesnych potrzeb produkcyjnych. Dzięki temu projektowi 
powstanie teren o powierzchni 10 akrów przygotowany do budowy nowych 
obiektów w parku przemysłowym.  

• Miasto Binghamton - 2,95 mln USD na zagospodarowanie 187 Clinton 
Street: Zagospodarowanie pustego terenu w pierwszej dzielnicy miasta na 
wielopiętrowy budynek ze 102 mieszkaniami czynszowymi niedrogiego 
zakwaterowania, wyposażonymi w udogodnienia dla najemców i uzupełniającymi 
najemcami komercyjnymi.  

• Miasto Roxbury - 1,8 mln USD na przebudowę w hotel Inn at Kirkside: W 
ramach tego projektu zabytkowa posiadłość Kirkside zostanie przekształcona w 
hotel/restaurację ze zintegrowanym programem edukacyjnym, który umożliwi 
zdobywanie doświadczenia aspirującym profesjonalistom z branży hotelarskiej i 
turystycznej.  

  
Region Western New York otrzymał 10,5 mln USD na sfinansowanie 10 projektów. 
Najważniejsze z nich to:  
  

• Wioska Westfield - 1,5 mln USD na renowację budynku Welch Building: W 
ramach tego projektu zostanie przeprowadzona historyczna renowacja i 
adaptacja trzypiętrowego budynku Welch's Building. Został on zbudowany w 
1909 r. przez Welch's Grape Juice Company jako siedziba firmy. Jest on 
historycznie ważny i ma duże znaczenie dla regionu. Projekt ten zachęci do 



inwestycji komercyjnych i poprawi lokalne zasoby mieszkaniowe poprzez 
stworzenie 46 nowych mieszkań, których bardzo brakuje w tym obszarze rynku.  

• Miasto North Tonawanda - 1,5 mln USD na przebudowę szkoły Lowry: 
Projekt obejmuje remont dawnego gimnazjum Lowry Middle School, 
znajdującego się przy 621 Payne Avenue. Budynek pozostaje niewykorzystany i 
opuszczony od 2006 r. i stał się utrapieniem w korytarzu biznesowym Payne 
Avenue. Cornerstone Group LTD z Rochester zawarła umowę kupna z 
właścicielem nieruchomości w celu przebudowy tego miejsca na 87 przystępnych 
cenowo mieszkań dla seniorów.  

• Miasto Olean - 1,25 mln USD na przebudowę Centrum Miasta Olean: 
Renowacja tego miejsca obejmie zmianę fasady i uaktualnienie wyglądu 
zewnętrznego budynku, wyburzenie i renowację sufitów i świetlików w częściach 
wspólnych, wymianę dachu i wyburzenie dawnych wewnętrznych pomieszczeń 
najemców oraz dawnej powierzchni firmy Bon-Ton, co pozwoli na wybudowanie 
od strony ulicy lokali handlowych i mieszkań na wyższych piętrach w przystępnej 
cenie. Projekt ten przyczyni się do dalszych działań związanych z rewitalizacją 
tej dzielnicy.  

  
Gubernator Hochul ogosiła niedawno rozpoczęcie przyjmowania wniosków do drugiej 
rundy programu Restore New York, która potrwa do 27 stycznia 2023 r. Listy intencyjne 
należy składać do 30 listopada 2022 r. Miasta, miasteczka i wsie kwalifikują się do 
ubiegania się o wsparcie dla projektów obejmujących rozbiórkę, dekonstrukcję, 
renowację lub odbudowę pustych, opuszczonych, przeznaczonych do rozbiórki i 
nadwyżkowych nieruchomości.  
  

Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją zajmującą się rozwojem 
gospodarczym w stanie Nowy Jork. Misją ESD jest promowanie dynamicznej i 
rozwijającej się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego oraz marketing „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. Więcej 
informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State 
Development można znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i 
http://www.esd.ny.gov.  

  
###  

  

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