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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE PONAD 62 MLN USD NA 
WZMOCNIENIE INFRASTRUKTURY ŁĄCZNOŚCI KRYZYSOWEJ I 

INTEROPERACYJNOŚCI W STANIE NOWY JORK  
  

Dotacje celowe na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez 
wzmocnienie odporności systemów łączności kryzysowej  

  
Fundusze na bezpieczeństwo publiczne przyznane 14 hrabstwom w północnej 

części stanu, zapewniające do 6 mln USD na jedno hrabstwo  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że ponad 62 mln USD zostało przyznane 14 
hrabstwom w ramach międzystanowej dotacji na poprawę łączności interoperacyjnej 
(Statewide Interoperable Communications Grant, SICG), którego celem jest 
wzmocnienie łączności stosowanej w sytuacjach kryzysowych oraz infrastruktury 
interoperacyjnej wykorzystywanej przez lokalne służby ratownicze. Program, który jest 
administrowany przez Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych 
Stanu Nowy Jork (New York State Division of Homeland Security and Emergency 
Services, NYS DHSES) zapewnia środki finansowe na zwiększenie bezpieczeństwa 
publicznego poprzez poprawę i modernizację infrastruktury, usunięcie braków w 
łączności, wdrożenie krajowych kanałów łączności interoperacyjnej oraz poprawę 
regionalnej łączności między hrabstwami i systemami.  
  
„Jeśli dojdzie do sytuacji kryzysowej, stan Nowy Jork musi być gotowy. Ten grant ma 
kluczowe znaczenie dla modernizacji naszych systemów komunikacji kryzysowej, aby 
zapewnić, że nasi dzielni członkowie służb ratowniczych będą mieli zasoby i dane, 
których potrzebują, aby zapewnić społeczności i sobie bezpieczeństwo podczas sytuacji 
kryzysowych”, powiedziała gubernator Hochul. „Zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańcom stanu Nowy Jork jest dla mnie najwyższym priorytetem, a ten program 
jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa publicznego w całej północnej części stanu 
Nowy Jork”.  
  
Interoperacyjność daje służbom ratowniczym możliwość wymiany informacji i danych w 
czasie rzeczywistym podczas sytuacji kryzysowej. Międzystanowa dotacja na poprawę 
łączności interoperacyjnej SICG jest pozakonkursowym programem grantowym, 
którego celem jest poprawa stanu interoperacyjności radiowej w zakresie telefonii 
komórkowej dla działających na terenie stanu Nowy Jork agencji bezpieczeństwa 



 

 

publicznego. Środki finansowe są przekazywane uprawnionym wnioskodawcom, którzy 
nie mają wystarczającego zasięgu lub infrastruktury w ramach krajowych kanałów 
interoperacyjności, bądź też w celu poprawy wspólnych systemów. Maksymalne 
dostępne dofinansowanie dla każdego beneficjenta wynosi 6 mln USD, przy czym w 
każdym hrabstwie może być przyjęty tylko jeden wniosek. Przed przyznaniem środków 
finansowych DHSES dokonał przeglądu wniosków i na prośbę wnioskodawców 
zapewnił im pomoc techniczną.  
  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu 
Nowy Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Finansowanie partnerów zajmujących się 
bezpieczeństwem publicznym jest podstawą misji naszej agencji. Dotacje te pomogą 
hrabstwom w północnej części stanu w zmodernizowaniu ich systemów komunikacji na 
wypadek sytuacji kryzysowych. Pracownicy służb ratowniczych w stanie Nowy Jork 
potrzebują najwyższej jakości narzędzi i zasobów, aby zapewnić skuteczną 
komunikację w trakcie reagowania kryzysowego”.  
  
W ramach dotacji celowej SICG 2022 finansowane będą lokalne projekty zwiększające 
interoperacyjność poprzez rozbudowę wspólnych systemów w regionie Capital Region, 
Central New York i Southern Tier oraz rozbudowę wspólnych kanałów radiowych w 
dolinie Hudson i Finger Lakes. Dodatkowe projekty wzmocnią odporność kluczowych 
systemów łączności bezpieczeństwa publicznego.  
  
Dofinansowanie zostało przydzielone w następujący sposób:  
  

1. Hrabstwo  2. Kwota  

3. Albany  4. $6,000,000  

5. Allegany  6. $6,000,000  

7. Chemung  8. $3,584,452  

9. Columbia  10. $4,558,183  

11. Cortland  12. $5,000,000  

13. Jefferson  14. $2,000,000  

15. Montgomery  16. $810,000  

17. Onondaga  18. $2,750,000  

19. Orleans  20. $2,990,000  

21. Putnam  22. $6,000,000  

23. Schenectady  24. $6,000,000  

25. Schuyler  26. $4,888,663  

27. Steuben  28. $5,846,500  

29. Tioga  30. $6,000,000  

ŁĄCZNIE  $62,427,798  

  
Informacje na temat Wydziału Bezpieczeństwa ds. Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych  
Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych odpowiada za działania 
związane z kierowaniem, koordynacją i wspieraniem działań na rzecz zapobiegania 



 

 

klęskom żywiołowym i innym sytuacjom kryzysowym, ochrony przed nimi, 
przygotowania i reagowania na ich wystąpienie oraz podejmowania działań 
naprawczych i łagodzenia ich skutków. Więcej informacji na temat DHSES można 
znaleźć na Facebooku, na Twitterze lub na stronie dhses.ny.gov.  
  

###  

  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDHSES%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F8neeB84rHadyCu6cQ0eHPLrITobFKPj7LtLXX72B2s%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDHSES&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=I0hrn2CpnLg6MoqRRAQRFWm%2FaMeewTnie2b0Yq4N9Z8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dhses.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O9jr4QPHA9LD04Hk6NJOgnJbs08sZGQksrUPb4cwYRs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C9996d63086eb4cbfc42808db1107d0fe%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638122497493293413%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v3KRJ1VTGFoWoSPqE7OaNzDb9A%2BugOVLjIaqdKxlhEk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

