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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA TICONDEROGA ZWYCIĘZCĄ SZÓSTEJ 
RUNDY KONKURSU INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ W 
REGIONIE NORTH COUNTRY, W RAMACH KTÓREGO MIASTO OTRZYMA 10 

MLN USD  
  

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

  
Władze stanu podejmą współpracę z mieszkańcami, liderami społeczności i 

urzędnikami publicznymi w celu rewitalizacji śródmieścia Ticonderoga  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że miasto Ticonderoga otrzyma 10 mln USD 
dofinansowania jako zwycięzca szóstej rundy konkursu w ramach Inicjatywy na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) w regionie North 
Country. W ramach 6. rundy konkursu DRI, każdy z 10 regionów rozwoju 
gospodarczego stanu otrzyma z budżetu stanowego 10 mln USD, co łącznie stanowi 
100 mln USD z przeznaczeniem na finansowanie i inwestycje, których celem jest 
wsparcie społeczności w pobudzeniu ich gospodarki poprzez przekształcenie 
śródmieść w tętniące życiem dzielnice.  
  
„Nasza Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść jest kluczem do przekształcenia 
miast w całym stanie w zrównoważone, przyjazne cenowo i przyjazne dla pieszych 
społeczności, w których mieszkańcy i goście mogą się rozwijać”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Dofinansowanie miasta Ticonderoga kwotą 10 mln USD 
wzmocni jego naturalne piękno, ożywi lokalne przedsiębiorstwa, podkreśli bogatą 
historię miasta i zapewni, że będzie to społeczność odporna na wyzwania przyszłości”.  
  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść 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.  
  
Ticonderoga  
Miasto Ticonderoga, które w całości położone jest na terenie Parku Adirondack u 
zbiegu jezior Lake George i Lake Champlain, jest gotowe do dalszego wzmacniania 
ostatnich inwestycji w centrum miasta i rewitalizacji niewykorzystanych nieruchomości i 
przestrzeni publicznych, aby pobudzić dalszą aktywność i inwestycje w centrum 
miasta. Władze Ticonderoga chcą dokonać nowych inwestycji w nowe miejsca i 
udogodnienia turystyczne, bazując na głębokich tradycjach historycznych, parkach 
publicznych, renowacji historycznych fasad budynków, stymulowaniu rozwoju małych 
firm, zapewnieniu przystępnych opcji mieszkaniowych i poprawie krajobrazu ulic, a 
także szansom stwarzanym przez strategiczne położenie miejscowości, aby 
przyciągnąć do centrum firmy, turystów i mieszkańców. Inwestycje te, dzięki 
przyjaznym dla pieszych strefom, otoczonym naturalnym pięknem i otwartymi 
przestrzeniami publicznymi, pozwolą przekształcić Ticonderogę w centrum możliwości i 
rekreacji w regionie Adirondack i Champlain Valley.  
  
Regionalna Rada Rozwoju Gospodarczego North Country (North Country Regional 
Economic Development Council) przeprowadziła dokładny i konkurencyjny proces 
przeglądu propozycji złożonych przez społeczności z całego regionu i wzięła pod 
uwagę wszystkie poniższe kryteria przed przedstawieniem rekomendacji Ticonderoga:  
  

• Śródmieście powinno być kompaktowe i mieć jasno zdefiniowane granice.  
• 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.  

  
Miasta Ticonderoga otrzymał 10 mln USD w formie funduszy i inwestycji stanowych na 
rewitalizację śródmieścia i stworzenie nowych możliwości długoterminowego rozwoju w 



wyniku procesu planowania lokalnego. Ticonderoga dołącza do społeczności 
Plattsburgh, Watertown, Saranac Lake, Potsdam, Tupper Lake i Massena, które były 
zwycięzcami pierwszych pięciu rund konkursu DRI w regionie North Country.  
  
Władze Ticonderoga 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. Działaniami tymi będzie kierował Lokalny Komitet 
Planowania składający się z przedstawicieli władz miejskich, liderów społeczności oraz 
innych interesariuszy. Komitet będzie wspierany przez zespół ekspertów z sektora 
prywatnego i planistów stanowych. 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: „Miasto Ticonderoga jest 
ośrodkiem rekreacji na świeżym powietrzu, otoczonym naturalnym pięknem pasma 
Adirondack, co czyni go idealnym miejscem dla podróżnych przybywających z całego 
stanu i kraju. Finansowanie w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść 
pomoże zrealizować wizję Ticonderoga, polegającą na połączeniu centrum miasta z 
otaczającymi je możliwościami rekreacyjnymi, przy jednoczesnym wykorzystaniu 
historycznych korzeni miasta w celu poprawy przestrzeni publicznych i dostępnych 
atrakcji. Z niecierpliwością czekam na plan transformacji, jaki Ticonderoga stworzy, 
aby przekształcić swoje śródmieście”.  
  

Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Ticonderoga jest miejscem o bogatej historii i naturalnym pięknie, a to 
finansowanie w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść wykorzysta oba te 
elementy, aby zwiększyć możliwości i atrakcyjność miasta zarówno dla mieszkańców, 
jak i odwiedzających. Strategiczny plan kierowany przez społeczność skupi się teraz 
na projektach transformacyjnych, które jeszcze bardziej nakreślą przyszłość miasta 
jako kwitnącego miejsca wyjazdów w celach rekreacyjnych”.  

  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu North Country, 
James McKenna, powiedział: „Pod przewodnictwem gubernator Hochul, inwestycje 
stanu Nowy Jork w regionie North Country stymulują nowe zainteresowanie naszymi 
społecznościami i ich rozwój. Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść nadal 
wspiera i generuje wzrost gospodarczy w społecznościach w całym regionie North 
Country i stanie Nowy Jork. Miasto Ticonderoga ma bogatą i unikalną historię, która 
wita niezliczonych mieszkańców i gości, a także służy jako centralna oś planu 
strategicznego miasta, a my jesteśmy dumni, że możemy wspierać ten wybór”.  



  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Dzisiejsze zaangażowanie 10 mln USD w 
Ticonderoga w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (DRI) zaowocuje 
bardzo potrzebnymi ulepszeniami w lokalnej społeczności, z których skorzystają 
zarówno stali mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające region Adirondack. Poprzez 
zaangażowanie w proces planowania liderów lokalnej społeczności i interesariuszy, 
DRI zapewni zaspokojenie lokalnych potrzeb Ticonderoga. Dziękuję gubernator Hochul 
za jej zaangażowanie w rozwój miast i miasteczek na terenie stanu Nowy Jork poprzez 
ulepszanie obszarów śródmiejskich i tworzenie nowych możliwości ekonomicznych w 
całym naszym stanie”.  
  

Senator stanu, Daniel G. Stec, powiedział: „Ticonderoga nadal rozbudowuje i 
rozwija swoje śródmieście. 10 mln USD w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść będzie wspierać te wysiłki i zapewni, że Ticonderoga pozostanie na długie 
lata ośrodkiem gospodarczym i rekreacyjnym zarówno dla mieszkańców Parku 
Adirondack, jak i gości”.  
  
Członek Zgromadzenia, Matthew Simpson, powiedział: „Mieszkańcy Ticonderoga 
są jednymi z najciężej pracujących rodzin i osób w regionie North Country. Posiadają 
wspólną wizję tego, do czego aspiruje ich miasto i każdego dnia wkładają pracę, aby tę 
wizję urzeczywistniać. Ta dotacja w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść sygnalizuje wiarę w tę wizję ze strony tych, którzy obserwują ją z daleka. 
Dzięki tym środkom Ticonderoga wykona ogromny krok naprzód w realizacji wielu 
celów, które zostały określone, aby podkreślić prawdziwie tętniącą życiem 
społeczność, którą to miejsce naprawdę jest”.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Ticonderoga, Mark A. Wright, powiedział: „Miasto 
Ticonderoga jest niezwykle wdzięczne administracji stanu Nowy Jork i bardzo cieszy 
się na tą szansą związaną z dofinansowaniem w ramach DRI. Z niecierpliwością 
czekamy na realizację naszej wizji rewitalizacji ekonomicznej. Ta szansa przynosi 
korzyści nie tylko naszemu korytarzowi śródmiejskiemu, miastu Ticonderoga, ale 
również okolicznym gminom i całemu regionowi hrabstwa Essex”.  

   
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 są gotowe na przeprowadzenie rewitalizacji 
i mają potencjał, by stać się magnesem dla rozwoju, biznesu, tworzenia miejsc pracy, 
większej różnorodności ekonomicznej i mieszkaniowej oraz rozwoju nowych 
możliwości.  
  

Uczestniczące w projekcie społeczności są wybierane do programu przez 10 
stanowych Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego 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 na rzecz Rewitalizacji Śródmieść jest dostępnych 
tutaj.  
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