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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE PROGRAMU 
UZUPEŁNIAJĄCYCH FUNDUSZY PRZED-ZALĄŻKOWYCH I ZALĄŻKOWYCH O 

WARTOŚCI 30 MLN USD  
  

W ramach programu będzie można zainwestować do 250 000 USD w firmy we 
wczesnym stadium rozwoju oraz uzyskać dofinansowanie z sektora prywatnego  

  
Część z 500 mln USD przyznanych przez stan Nowy Jork na wsparcie małych 

firm, szczególnie w społecznościach w trudnej sytuacji  
  

Wnioski i informacje o programie są dostępne tutaj  
  
  

Gubernator Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie programu funduszy uzupełniających 
przed-zalążkowych i zalążkowych (Pre-Seed and Seed Matching Fund) o wartości 30 
mln USD, w ramach którego firmy rozpoczynające działalność na wczesnym etapie 
rozwoju otrzymają od 50 000 do 250 000 USD wsparcia na rozwój, które zostaną 
uzupełnione środkami od współinwestorów z sektora prywatnego. Program będzie 
wspierał rozwój firm w branżach o wysokim wzroście i tworzenie miejsc pracy na miarę 
XXI wieku. Środki na realizację programu pochodzą z programu stanowych kredytów 
dla małych firm (State Small Business Credit Initiative), będącego częścią federalnego 
Amerykańskiego Planu Ratunkowego (American Rescue Plan), którego celem jest 
wspieranie małych firm, zwłaszcza tych, których właścicielami są osoby z grup 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i ekonomicznej oraz bardzo małych 
firm, które nie mają zwykle wystarczającego dostępu do kapitału lub wsparcia.  
  
„Dla firm rozpoczynających działalność na wczesnym etapie rozwoju dostęp do kapitału 
jest kluczowy dla zapewnienia ciągłości tych firm i ich utrzymania w dłuższej 
perspektywie”, powiedziała gubernator Hochul. „Program uzupełniających funduszy 
przed-zalążkowych i zalążkowych pomoże tym firmom stanąć na nogi i stworzyć 
miejsca pracy przyszłości, jednocześnie zwiększając dostęp do finansowania dla 
społeczności w trudnej sytuacji. Dziękuję naszym partnerom federalnym za pomoc w 
zabezpieczeniu tego finansowania i przedłużenie linii życia dla ekosystemu małych firm 
w stanie Nowy Jork”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Nawet firmy, które są teraz znane na całym świecie, zaczynały od 
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pomysłu. Dzięki programowi funduszy uzupełniających przed-zalążkowych i 
zalążkowych, skupimy się na obiecujących startupach i bardzo małych firmach i 
zapewnimy, że te dobre pomysły staną się rzeczywistością w stanie Nowy Jork, 
zwłaszcza w społecznościach i na rynkach w trudnej sytuacji”.  
  
Program jest zarządzany przez organizację NY Ventures działającą w ramach Empire 
State Development i będzie się koncentrował na rynkach technologicznych, takich jak 
zaawansowana produkcja, technologie rolnicze, technologie klimatyczne, technologie 
konsumenckie, dane/SaaS/AI, fintech, opieka zdrowotna, nauki przyrodnicze i bioTech 
oraz urządzenia medyczne. Fundusze przed-zalążkowe są zazwyczaj najtrudniej 
dostępnymi funduszami wysokiego ryzyka dla nowych, szybko rozwijających się firm, 
dlatego NY Ventures oferuje je w ramach tego programu. Aby się zakwalifikować, 
należy zebrać fundusze rozwadniające o wartości mniejszej niż 2 mln USD. Wszyscy 
wnioskodawcy muszą być zarejestrowani jako prowadzący działalność gospodarczą w 
stanie Nowy Jork i zobowiązać się do tworzenia wpływu ekonomicznego w stanie Nowy 
Jork poprzez posiadanie siedziby i co najmniej jednego pracownika na stanowisku 
kierowniczym w tym stanie.  
  
Szczególny nacisk zostanie położony na zwiększenie dostępu do kapitału wysokiego 
ryzyka w całym stanie Nowy Jork, zwłaszcza dla osób historycznie zmarginalizowanych, 
w tym kolorowych przedsiębiorców, oraz dla regionów znajdujących się w trudnej 
sytuacji. Według ankiety VC Capital przeprowadzonej przez NVCA, Venture Forward i 
Deloitte, w 2020 roku tylko 3 procent partnerów inwestycyjnych było pochodzenia 
czarnego lub afroamerykańskiego, tylko 4 procent pochodzenia latynoskiego, 15 
procent pochodzenia azjatyckiego lub z wysp Pacyfiku i tylko 16 procent partnerów 
inwestycyjnych było kobietami. Dodatkowo, badanie przeprowadzone przez 
RateMyInvestor i DiversityVC wykazało, że mniej niż 10 procent USD trafia do kobiet 
założycieli i mniej niż 1 procent do czarnoskórych założycieli.  
  
Więcej informacji na temat programu oraz instrukcje dotyczące składania wniosków 
można znaleźć na stronie https://esd.ny.gov/pre-seed-and-seed-matching-fund-
program.  
  
Lider Większości Senatu, Charles Schumer, powiedział: „Ten nowy program, 
będący częścią inwestycji federalnych o wartości 500 mln USD, które zapewniłem dla 
stanu Nowy Jork, stanowi zastrzyk finansowy, którego małe firmy w tym stanie 
potrzebują, aby wyjść z pandemii i odbudować nasze lokalne gospodarki. Jestem 
dumny, że mogę przekazać ten impuls, aby wesprzeć firmy o słabej reputacji, 
zainwestować w przedsiębiorców i małe firmy w kluczowych branżach, takich jak 
produkcja i technologia, oraz stworzyć dobrze płatne miejsca pracy w społecznościach, 
które najbardziej ich potrzebują. Jako lider większości walczyłem o zabezpieczenie 
stanowej inicjatywy kredytowej dla małych firm w ramach Amerykańskiego Planu 
Ratunkowego, aby sprostać bezprecedensowym wyzwaniom, przed którymi stanęły 
krajowe małe firmy w czasie pandemii, i jestem dumny, że mogę teraz zapewnić to 
federalne finansowanie dla stanu Nowy Jork, aby wesprzeć stanowe małe firmy i 
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zakłady produkcyjne w celu przyspieszenia naszego procesu ożywienia gospodarczego 
i umocnienia naszej gospodarki w przyszłości”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Gregory W. Meeks, powiedział: „Wyrażam uznanie 
dla zaangażowania gubernator Hochul na rzecz przedsiębiorców naszego stanu 
poprzez ogłoszony dzisiaj program funduszy uzupełniających przed-zalążkowych i 
zalążkowych, który stanowi znaczącą szansę inwestycyjną dla przedsiębiorców 
naszego stanu. Dzięki Amerykańskiemu Planowi Ratunkowemu, który został podpisany 
w ubiegłym Kongresie, uzyskane fundusze pomogły w stworzeniu partnerstwa 
publiczno-prywatnego, które umożliwi nowym firmom rozwój i zwiększenie skali 
działalności, zwłaszcza tym, które w przeszłości były pozbawione tradycyjnego kapitału 
wysokiego ryzyka. Duch przedsiębiorczości stanu Nowy Jork i mieszkańców mojego 
okręgu żyje i ma się dobrze, a dzięki temu nowemu programowi więcej młodych firm 
będzie miało szansę na odniesienie sukcesu”. 
  
Stan Nowy Jork otrzymał ponad 500 mln USD z funduszy federalnych SSBCI, w tym 
219 mln USD finansowania kapitałowego, które zostanie przeznaczone na: dodatkowe 
35 mln USD dla funduszu kapitału podwyższonego ryzyka na rzecz innowacji 
(Innovation Venture Capital Fund) realizowanego przez NY Ventures, 30 mln USD na 
nowy program funduszy uzupełniających przed-zalążkowych i zalążkowych, 102 mln 
USD na nowy fundusz programu partnerskiego dla osób zarządzających 
zróżnicowanymi i nowopowstającymi funduszami (Emerging and Regional Partner 
Program Fund) oraz 52 mln USD na nowy fundusz programu partnerskiego dla 
akceleratorów, studiów zajmujących się inwestycjami wysokiego ryzyka i inkubatorów. 
Pozostałe 282 mln USD to środki przeznaczone na różne programy dotyczące dostępu 
do kapitału. Środki finansowe zostaną przekazane ESD przez Ministerstwo Skarbu USA 
(US Treasury) w trzech transzach, w miarę ich rozdysponowywania. Więcej informacji o 
programach SSBCI ESD można znaleźć na stronie https://esd.ny.gov/ssbci.   
  
New Jork Ventures obejmuje kilka programów, które pomagają wspierać i zaspokajać 
potrzeby finansowe nowych firm w szybko rozwijających się dziedzinach innowacji, 
takich jak czysta energia, zaawansowana produkcja, opieka zdrowotna, nauki 
przyrodnicze i technologie rolnicze. Obejmuje to bezpośredni fundusz, który wsparł 
ponad 60 start-upów od etapu zalążkowego do serii B w całym stanie – 70 procent z 
nich to firmy prowadzone przez mniejszości i/lub kobiety – i otrzymał fundusze 
uzupełniające w wysokości ponad 70 mln USD. Stan Nowy Jork wsparł również rozwój 
81 firm i utworzenie 2000 miejsc pracy poprzez fundusz innowacji na rzecz stanu Nowy 
Jork (Innovate New York Fund) oraz uruchomił Fundusz Inwestycyjny MWBE, który 
zapewnia kapitał zalążkowy certyfikowanym firmom należącym do mniejszości i kobiet. 
Więcej informacji o NY Ventures można znaleźć na stronie https://esd.ny.gov/venture-
capital.  
  

###  
  

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