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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DUNKIRK ZWYCIĘZCĄ SZÓSTEJ RUNDY 
KONKURSU INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ W REGIONIE 

WESTERN NEW YORK DOFINANSOWANIA W WYSOKOŚCI 10 MLN USD  
  

Inwestycje w rewitalizację śródmieść stanowią kluczową część kompleksowej 
strategii wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczności  

  
Władze stanu będą współpracował z mieszkańcami, liderami społeczności 

lokalnej i instytucjami publicznymi w celu rewitalizacji centrum Dunkirk  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że miasto Dunkirk otrzyma 10 mln USD 
dofinansowania jako zwycięzca regionu Western New York w szóstej rundzie 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) w 
regionie miasta Nowy Jork. W ramach 6. rundy konkursu DRI, każdy z 10 regionów 
rozwoju gospodarczego stanu otrzymuje 10 mln USD, co zapewnia łączne środki od 
władz stanu w wysokości 100 mln USD przeznaczone na finansowanie i inwestycje, 
aby pomóc społecznościom pobudzić ich gospodarki poprzez przekształcenie 
śródmieść w tętniące życiem dzielnice.  
  
„Piszemy nowy rozdział możliwości i dobrobytu dla regionu Western New York – 
nadając priorytet inwestycjom, które uczynią ten region lepszym miejscem do życia i 
odwiedzin”, powiedziała gubernator Hochul. „Środki te pozwolą na przekształcenie 
Dunkirk poprzez aktywizację miejskiego nabrzeża, stworzenie integracyjnych mieszkań 
dla pracowników oraz rozszerzenie możliwości rozwoju gospodarczego. Będziemy 
nadal inwestować w przedsięwzięcia rewitalizacyjne w regionie Western New York, 
które pomogą przywrócić nadzieję jego społecznościom”.  
  
DRI stanowi istotny składnik polityki rozwoju gospodarczego stanu poprzez 
przekształcanie śródmiejskich dzielnic w tętniące życiem centra aktywności, które 
oferują wysoką jakość życia i przyciągają przedsiębiorstwa, sprzyjają tworzeniu miejsc 
pracy oraz zapewniają różnorodność gospodarczą i mieszkaniową. Podobnie jak w 
poprzednich rundach konkursu DRI, każda wybrana gmina opracowuje plan 
strategiczny poprzez oddolny, oparty na społeczności lokalnej proces planowania, 
który pozwoli nakreślić wizję rewitalizacji danego śródmieścia i zidentyfikować listę 
kluczowych projektów o potencjale transformacyjnym, stanowiących dźwignię dla 
dalszych inwestycji prywatnych i publicznych. Następnie Departament Stanu przyznaje 



środki w ramach inicjatywy DRI na wybrane projekty, które mają największy potencjał, 
aby zainicjować rewitalizację i zrealizować wizję społeczności.  
  
Dunkirk  
Dunkirk stara się wykorzystać swoje połączenie z jeziorem Erie, aby przyciągnąć nowe 
inwestycje, zaktywizować nabrzeże i przyczynić się do rozwoju historycznej dzielnicy 
biznesowej. Nowe inwestycje w połączeniu z dotychczasowymi stworzą naturalne 
środowisko dla odnowy i adaptacji historycznych budynków w centrum miasta, a także 
rozwoju zabudowy mieszkaniowej dla osób o zróżnicowanych dochodach. Wizją 
Dunkirk jest wzmocnienie wyjątkowego poczucia miejsca w mieście poprzez 
autentyczne doświadczenie, które będzie katalizatorem przyszłego wzrostu 
organicznego i będzie sprzyjać rozwojowi, który będzie sprzyjał integracji, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu silnego dziedzictwa i różnorodności etnicznej. Dzięki tej 
wizji Dunkirk zaspokoi potrzeby swojej zróżnicowanej i silnej bazy produkcyjnej, jak 
również przyszłych pracodawców z branży cyfrowej i nowej biofarmacji.  
  
Regionalna Rada Rozwoju Gospodarczego Regionu Western New York (Western New 
York Regional Economic Development Council, WNYREDC) przeprowadziła dokładny i 
konkurencyjny proces przeglądu wniosków złożonych przez społeczności z całego 
regionu i wzięła pod uwagę wszystkie poniższe kryteria, zanim zarekomendowała 
Dunkirk jako kandydata:  

• Śródmieście jest zwarte, z dobrze zaznaczonymi granicami;  
• Śródmieście musi mieć potencjał, aby wykorzystać wcześniejsze lub 

katalizować przyszłe inwestycje prywatne i publiczne.  
• W samym śródmieściu lub w bliskiej odległości powinien występować 

wzrost zatrudnienia (niedawno lub w najbliższej przyszłości), który może 
przyciągnąć pracowników, pomagać w przebudowie i zapewnić 
zrównoważony rozwój.  

• Śródmieście musi stanowić atrakcyjną i przyjazną społeczność dla 
zróżnicowanej populacji.  

• Władze gminy powinny już mieć ustanowione zasady (lub powinny mieć 
możliwość utworzenia i wprowadzenia takich zasad), które poprawiają 
warunki i jakość życia w okolicy.  

• Władze gminy powinny przeprowadzić otwarte i prężne działania na 
rzecz zaangażowania społeczności, których wynikiem jest wizja 
rewitalizacji śródmieścia oraz wstępna lista projektów i inicjatyw.  

• Władze gminy muszą mieć lokalną zdolność do zarządzania procesem 
DRI.  

• Władze gminy powinny wskazać projekty transformacyjne, które będą 
gotowe do natychmiastowego wdrożenia dzięki napływowi funduszy w 
ramach DRI.  

  
Dunkirk otrzymał 10 mln USD w formie funduszy i inwestycji stanowych na rewitalizację 
śródmieścia i stworzenie nowych możliwości długoterminowego rozwoju w wyniku 
procesu planowania lokalnego. Dunkirk dołącza do społeczności Jamestown, Olean, 
Lockport, Niagara Falls Bridge District, North Tonawanda i Broadway-Fillmore 



Neighborhood w Buffalo, które były zwycięzcami w regionie Western New York 
odpowiednio w pierwszych pięciu rundach konkursu DRI.  
  
Władze Dunkirk rozpoczną teraz proces opracowywania Planu Inwestycji 
Strategicznych (Strategic Investment Plan) w celu rewitalizacji swojego śródmieścia, 
przy wykorzystaniu nawet 300 000 USD na cele planistyczne w ramach łącznej dotacji 
z DRI o wartości 10 mln USD. Lokalny Komitet Planowania, składający się z 
przedstawicieli władz miejskich, liderów społeczności i innych interesariuszy, będzie 
kierować tymi działaniami, wspierany przez zespół ekspertów z sektora prywatnego i 
planistów stanu. W ramach Planu Inwestycji Strategicznych zbadane zostaną lokalne 
atrakcje i możliwości w celu zidentyfikowania potencjału rozwoju gospodarczego, 
transportu, mieszkalnictwa i projektów społecznościowych, które są zgodne z wizją 
każdej społeczności w zakresie rewitalizacji śródmieścia i są gotowe do wdrożenia. 
Strategiczny Plan Inwestycyjny pozwoli na zainwestowanie funduszy z dotacji DRI w 
projekty rewitalizacyjne, które przyczynią się do rozwoju wizji śródmieścia w danej 
społeczności i które mogą wzmocnić i rozszerzyć tę stanową inwestycję w wysokości 
10 mln USD. Plany związane z szóstą rundą konkursu DRI będą gotowe w 2023 r.  
  
Sekretarz stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść Stanu Nowy Jork spowodowała odrodzenie śródmieścia, który nie wykazuje 
oznak spowolnienia, a Dunkirk jest kolejnym miastem, które skorzysta z tego 
innowacyjnego programu. Dzięki temu finansowaniu Dunkirk będzie pracować nad 
projektami aktywizującymi nabrzeże jeziora Erie i łączącymi je z centrum miasta, 
przekształcając tę okolicę w tętniące życiem centrum aktywności zarówno dla 
mieszkańców, jak i gości oraz generując zrównoważony wzrost gospodarczy dla 
przyszłych pokoleń”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Przyszłość Dunkirk jest równie imponująca jak widok na jezioro Erie, o 
czym świadczą ostatnie inwestycje prywatne i publiczne, które potwierdzają ogromny 
potencjał nadbrzeżnego miasta z historyczną dzielnicą biznesową. Fundusze DRI 
wzmocnią tę wizję poprzez finansowanie projektów, które jeszcze bardziej przyspieszą 
rozwój ekonomiczny i ożywią tę nadmorską społeczność”.  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Western New 
York, Eric Reich, powiedział: „Program DRI w stanie Nowy Jork, oparty na 
potrzebach społeczności, przekształca nasze śródmieścia w tętniące życiem centra i 
cieszymy się, że miasto Dunkirk zostało ogłoszone najnowszym odbiorcą DRI w 
regionie Western New York. Miasto otrzyma teraz strategiczny plan, którego celem jest 
przyciągnięcie inwestycji, ożywienie nabrzeża i przebudowa tej historycznej dzielnicy 
biznesowej. Dunkirk ma przed sobą ekscytującą przyszłość i nie możemy się 
doczekać, aby zobaczyć, jak to miasto wykorzystuje swój potencjał”.  
  
Senator stanu, George Borrello, powiedział: „To wspaniała wiadomość dla Dunkirk i 
całego hrabstwa Chautauqua. Ta dotacja w wysokości 10 mln USD w ramach 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść umożliwi Dunkirk realizację wizji miasta 



jako bramy do hrabstwa Chautauqua i celu podróży dla przedsiębiorców, 
przedstawicieli przemysłu i turystów. Inwestycja ta pozwoli Dunkirk na przebudowę 
nabrzeża i dzielnicy biznesowej, aby wykorzystać historyczne połączenie miasta z 
jeziorem Erie. Utoruje drogę dla rozpoczęcia prywatnych inwestycji i stworzy nowe 
możliwości długoterminowego wzrostu w Dunkirk i okolicznych gminach. Dunkirk jest 
jedną z zaledwie 10 gmin w całym stanie Nowy Jork, które otrzymały dotację DRI w 
wysokości 10 mln USD. Jest to świadectwo wizji miasta Dunkirk i jego mieszkańców. 
Pragnę pogratulować burmistrzowi Rosas'owi i gubernator Hochul oraz władzom stanu 
Nowy Jork za uznanie potrzeby wspierania społeczności regionu Western New York, 
które na nowo się rozwijają i budują lepszą przyszłość dla naszych mieszkańców”.  
  
Członek Zgromadzenia, Andy Goodell, powiedział: „Gubernator Hochul przekazała 
wspaniałą wiadomość miastu Dunkirk, ogłaszając dotację na rewitalizację centrum o 
wartości 10 mln USD. Będzie ona ogromnym wsparciem dla Dunkirk w celu 
rewitalizacji jego centrum i pozwoli wygenerować długoterminowy wzrost i możliwości, 
dzięki którym miasto stanie się silne i pełne życia”.  
  
Burmistrz Dunkirk, Wilfred Rosa, powiedział: „Miasto Dunkirk jest bardzo wdzięczne 
gubernator Kathy Hochul za inwestycję władz stanu Nowy Jork w rewitalizację centrum 
Dunkirk. W ramach DRI otrzymaliśmy środki finansowe, które pozwolą nam 
wykorzystać wcześniejsze inwestycje w nasze nabrzeże jeziora Erie i sprawią, że 
Dunkirk stanie się celem podróży w tym regionie. Będziemy kontynuować inwestycje 
na Central Avenue, które odbiją się szerokim echem w całym Dunkirk. Dziękuję 
gubernator Hochul za udzielenie Dunkirk wsparcia dla naszej transformacyjnej wizji, 
która zmieni wszystko na lepsze”.  
  
Informacje na temat Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść powstała w 2016 r. w celu przyspieszenia i 
rozszerzenia rewitalizacji śródmieść i dzielnic we wszystkich dziesięciu regionach 
stanu, aby służyły jako centra aktywności i katalizatory inwestycji. 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.  
  
W trakcie pierwszych pięciu lat trwania programu władze stanu przeznaczyły 600 mln 
USD na 59 inwestycji w śródmieścia, które dojrzały do rewitalizacji i mają potencjał, by 
stać się magnesem dla rozwoju, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej 
różnorodności ekonomicznej i mieszkaniowej oraz możliwości. Uczestniczące w 
projekcie społeczności są wybierane do programu przez 10 stanowych Rad Rozwoju 
Gospodarczego Regionu na podstawie potencjału przekształcania śródmieść. Każdej 



społeczności przyznano 10 mln USD na opracowanie strategicznego planu 
inwestycyjnego dla śródmieścia i wdrożenie kluczowych projektów wspomagających 
realizację wizji rewitalizacji oraz pozyskanie dodatkowych inwestycji prywatnych i 
publicznych.  
  
Więcej informacji na temat inicjatywy DRI jest dostępnych tutaj.  
  

###  
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