
 
Do natychmiastowej publikacji: 06.02.2023  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SZCZEGÓŁY PLANU ZWIĘKSZANIA 
ZATRUDNIENIA I WZROSTU GOSPODARCZEGO W REGIONIE CENTRAL NEW 
YORK W RAMACH BUDŻETU WYKONAWCZEGO NA ROK FINANSOWY 2024  

  
Plan ten obejmuje przyznanie ponad 80 mln USD na rozwój gospodarczy, 

zwiększenie podaży mieszkań, wsparcie szkolnictwa wyższego  
  

Przewiduje również przyznanie 45 mln USD wsparcia administracyjnego i 
operacyjnego dla inwestycji firmy Micron i rozwoju przemysłu półprzewodników 

poprzez nowo utworzone Biuro ds. Ekspansji, Zarządzania i Integracji 
Półprzewodników  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj szczegółowe informacje na temat kluczowych 
propozycji z jej budżetu wykonawczego na rok finansowy 2024, aby zwiększyć liczbę 
miejsc pracy i pobudzić gospodarkę w regionie Central New York. Zgodnie z 
założeniami jej orędzia stanowego na 2023 rok (2023 State of the State), budżet ten 
obejmuje dużą inwestycję mającą na celu zwiększenie podaży mieszkań oraz 
rozszerzenie możliwości gospodarczych i innowacji w regionie. Przewiduje on 
przyznanie 36 mln USD dla Onondaga Community College, 11 mln USD na lokalne 
inicjatywy rozwoju pracowników i gospodarki, 10 mln USD na projekt mieszkań 
publicznych w New 15th Ward oraz 26 mln USD na organizację Targów Stanowych 
(State Fair) i inwestycje w lokalne parki. Gubernator Hochul ogłosiła również przyznanie 
45 mln USD dla jednostki GO SEMI: Biura ds. Ekspansji, Zarządzania i Integracji 
Półprzewodników (Governor's Office of Semiconductor Expansion, Management and 
Integration), które zapewni wsparcie administracyjne i operacyjne firmie Micron podczas 
jej historycznej inwestycji o wartości 100 mld USD w nową megafabrykę w regionie 
Central New York oraz poprowadzi szersze działania na rzecz rozwoju przemysłu 
półprzewodników w stanie Nowy Jork.  
  
„Inwestycje te opierają się na naszych dążeniach do zapewnienia Syracuse i regionowi 
Central New York większego dobrobytu oraz przystępnych cenowo warunków życia”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki tym nowym, daleko idącym zobowiązaniom 
na rzecz mieszkalnictwa, edukacji i rozwoju gospodarczego, nasz budżet będzie opierał 
się na inwestycjach firmy Micron, aby stworzyć możliwości dla jeszcze większej liczby 
mieszkańców w regionie Central New York, dlatego z niecierpliwością czekam na 
współpracę z lokalnymi liderami, aby urzeczywistnić tę wizję dla tego regionu”.  
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Kilka propozycji budżetowych, które gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj, jest zgodnych z 
Planem Innowacji Gospodarczych (Economic Innovation Plan) ogłoszonym w orędziu 
stanowym na rok 2023, aby zwiększyć liczbę firm i miejsc pracy poprzez rozszerzanie 
możliwości gospodarczych i innowacji w całym stanie Nowy Jork poprzez 
ukierunkowane inwestycje, wsparcie dla biznesu i inne programy skierowane do branż o 
wysokim wzroście. Budżet gubernator obejmuje również kilka inicjatyw mających na 
celu inwestowanie w szkolnictwo wyższe i poprawę lokalnych atrakcji w całym stanie. 
Dla regionu Central New York plan ten obejmuje:  
  

• 10 mln USD na projekt mieszkań publicznych o nazwie New 15th Ward w 
Syracuse, które zapewnią wsparcie dla budowy pierwszych trzech etapów tego 
wieloletniego, obejmującego 12 etapów projektu.  

• 5 mln USD na pomoc dla korporacji na rzecz rozwoju gospodarczego miasta 
Syracuse (Syracuse Economic Development Corporation) w stworzeniu 
odnawialnego funduszu pożyczkowego, który ma pomóc małym i średnim firmom 
miejskim w wypełnieniu krytycznych luk w zapotrzebowaniu na 
wykwalifikowanych wykonawców w celu budowy i renowacji mieszkań, jak 
również do redukcji zagrożenia ołowiem w domach.  

• 5 mln USD na Program Elastycznego Finansowania (Flexible Finance Program) 
w celu wsparcia rozwoju gospodarczego w mieście Syracuse.  

• 1 mln USD na rozszerzenie udanego programu praktyk zawodowych w branży 
budowlanej w Syracuse (Syracuse Build Pathways to Apprenticeship) w celu ich 
wsparcia w Syracuse oraz rozszerzenie programu transportu pojazdami do pracy 
(Vehicles to Work).  

• 1 mln USD na stworzenie programu pomostowego dla rozwoju karier związanych 
z zaawansowanymi technologiami w Syracuse (Syracuse Surge High-Tech 
Careers Bridge Program), który pomoże zapewnić mieszkańców Syracuse 
możliwości rozwoju zawodowego w branży półprzewodników, programami eSOL 
i szkoleniami w zakresie umiejętności związanych z zaawansowaną produkcją.  

• 36 mln USD dla Onondaga Community College, w tym:  
- 15 mln USD na rozbudowę School of Health.  
- 5 mln USD na wsparcie budowy pomieszczenia czystego o powierzchni 
5000 stóp kwadratowych, klasy ISO 5 i 6, przeznaczonego do szkolenia 
studentów w dziedzinie półprzewodników i mikroelektroniki.  
- 3 mln USD na stworzenie otwartej przestrzeni magazynowej do 
wykorzystania w inżynierii stosowanej, technicznej i edukacji pracowników.  
- 2,5 mln USD na modernizację energetyczną Coyne Hall.  
- 10,25 mln USD na różne ulepszenia w całym kompleksie.  

• 14 mln USD na wsparcie utrzymania stanowych terenów targowych i potrzebną 
modernizację infrastruktury.  

• 7 mln USD na budowę dwóch zupełnie nowych stacji komfortu na kempingach i 
dokonanie ulepszeń w zakresie cyrkulacji w Selkirk Shores State Park.  

• 5 mln USD na ulepszenia w Green Lakes State Park.  
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Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Władze stanu Nowy Jork poczyniły wiele strategicznych inwestycji, aby 
przyciągnąć przemysł półprzewodników, a w połączeniu ze stanowym programem 
Green CHIPS, ustawą federalną CHIPS i Science Act, pozwolą na niezrównany wzrost, 
zwłaszcza w regionie Central New York, ponieważ budujemy ekosystem przemysłu 
półprzewodników”. Wyrażam uznanie dla zaangażowania gubernator Hochul w rozwój 
tego ważnego przemysłu w stanie Nowy Jork”.  
  
Wiceprezes wykonawczy firmy Micron ds. operacji globalnych, Manish Bhatia, 
powiedział: „Jesteśmy dumni z tego, że zespół firmy Micron, wraz z lokalnymi 
partnerami społecznymi i rządowymi, pracuje nad rozwojem tego projektu. Przemysł 
półprzewodników stwarza możliwości, dzięki którym ten region zmienia się i rozwija. 
Jesteśmy pewni, że firma Micron dokonała doskonałego wyboru, aby zapuścić korzenie 
właśnie tutaj, w regionie Central New York”.  
  
Senator stanu, John W. Mannion, powiedział: „Opierając się na postępie prac nad 
ustawą Green Chips, z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę z gubernator, 
aby dokonać właściwych inwestycji w infrastrukturę personalną i fizyczną, której 50-ty 
Okręg Senatu potrzebuje, aby zmaksymalizować projekt produkcji półprzewodników 
firmy Micron o wartości 100 mld USD. Potrzebujemy znacznych środków stanowych, 
aby zwiększyć skalę programów szkoleniowych, jednocześnie wspierając proces 
pozyskiwania pracowników z naszych szkół K-12, dwuletnich szkół community college i 
czteroletnich uniwersytetów. Jestem zaangażowany w pracę z gubernator i moimi 
kolegami w legislaturze, aby włączyć te istotne fundusze stanowe do uchwalonego 
budżetu na zaawansowaną produkcję w regionie Central New York i dziesiątki tysięcy 
miejsc pracy, jakie zapewni ona w stanie”.  
  
Senator stanu, Rachel May, powiedziała: „Ponieważ firma Micron przygotowuje się 
do budowy wiodącej w kraju fabryki półprzewodników w regionie Central New York i 
zatrudnienia tysięcy pracowników, niezwykle ważne jest, abyśmy przygotowali ten 
obszar pod tworzenie przystępnych cenowo i wysokiej jakości mieszkań, a 
jednocześnie zapewnili firmie niezbędne narzędzia, które zagwarantują, że będzie ona 
dobrym sąsiadem dla świadczeniodawców w tym regionie. Dziękuję gubernator Hochul 
za uwzględnienie w tegorocznym budżecie środków na rozwiązanie tych kwestii, 
zapewniając firmie Micron pomyślny rozwój”.  
  
Burmistrz Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Dzięki silnemu partnerstwu gubernator 
Hochul, Syracuse wchodzi w okres wzrostu jakiego nie było tu od blisko stulecia. 
Doceniamy przyznanie środki przez gubernator Hochul w ogłoszonym dzisiaj w 
budżecie wykonawczym na budownictwo mieszkaniowe, rozwój małych firm i gotowość 
do pracy. Dzięki inwestycjom w tych obszarach możemy rozszerzyć nasze działania, 
aby zapewnić, że wzrost w Syracuse i regionie Central New York jest zrównoważony i 
tworzy możliwości dla wszystkich”.  
  
GO SEMI i rozwijający się w stanie Nowy Jork przemysł półprzewodników  



Gubernator Hochul ogłosiła również przeznaczenie 45 mln USD dla jednostki GO SEMI, 
ogłoszone w ramach orędzia stanowego na rok 2023, w następstwie historycznego 
ogłoszenia firmy Micron o zainwestowaniu 100 mld USD w budowę największego na 
świecie zakładu produkcyjnego układów scalonych w Clay, zlokalizowanego w 
hrabstwie Onondaga w stanie Nowy Jork. Szacuje się, że inwestycja ta przyniesie do 
50 000 miejsc pracy w regionie Central New York, a jej realizacja była możliwa dzięki 
federalnej ustawie CHIPS i Science Act oraz ustawie Green CHIPS w stanie Nowy Jork, 
którą gubernator podpisała w 2022 r. Nowe biuro będzie kierowane przez agencję 
Empire State Development, a jego pracownikami będą eksperci z Departamentu Stanu 
(Department of State), Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetycznego Stanu Nowy Jork 
(New York State Energy Research and Development Authority), Departamentu Pracy 
(Department of Labor), Departamentu Transportu (Department of Transportation), 
Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation), 
organizacji NY CREATES, Urzędu Energetycznego Stanu Nowy Jork (New York Power 
Authority), Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej (Homes and Community 
Renewal) oraz Uniwersytetu Stanu Nowy Jork (State University of New York).  
  
Jednostka GO SEMI będzie kierować i centralizować działania mające na celu 
realizację projektu firmy Micron; opracowywać i rozwijać politykę przyciągania 
przemysłu półprzewodników i jego łańcucha dostaw; koordynować rozwój pracowników 
i inwestycje społeczne pomiędzy partnerami lokalnymi, stanowymi, federalnymi i 
prywatnymi; kierować działaniami mającymi na celu stworzenie, przyciągnięcie i 
zatrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników; oraz wspierać spójny rozwój 
skoncentrowany na zasadach inteligentnego rozwoju.  
  
Krótko po wydaniu ogłoszenia przez firmę Micron, gubernator Hochul poinformowała, że 
firma Edwards Vacuum, mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii i będąca światowym 
liderem w produkcji urządzeń próżniowych i redukcyjnych dla przemysłu 
półprzewodników, zbuduje nowy zakład produkcyjny pomp suchych o wartości 319 mln 
USD w Stanach Zjednoczonych w Western New York Science & Technology Advanced 
Manufacturing Park (STAMP), zlokalizowanym w stanie Genesee, co pozwoli stworzyć 
do 600 miejsc pracy. Umowy z firmą Micron i Edwards Vacuum pomogą ugruntować 
pozycję stanu Nowy Jork jako siedziby zaawansowanej produkcji i tworzenia miejsc 
pracy na miarę XXI wieku.  
  

###  
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