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GUBERNATOR HOCHUL PRZEDSTAWIA INWESTYCJE W REGIONIE MID-
HUDSON W BUDŻECIE WYKONAWCZYM NA ROK FINANSOWY 2024  

  
Budżet zawiera 250 mln USD na infrastrukturę mieszkaniową oraz 20 mln USD na 

pomoc w planowaniu  
  

240 mln USD na projekty inwestycyjne Departamentu Transportu i 27 mln USD na 
remonty dróg lokalnych  

  
  

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 Mid-Hudson w stanie New York. 
Zgodnie z założeniami jej orędzia stanowego na rok 2023, budżet ten obejmuje duże 
inwestycje mające na celu zwiększenie podaży mieszkań oraz rozszerzenie możliwości 
gospodarczych i innowacji w regionie.  
  
„Te znaczące inwestycje w mieszkania, edukację i infrastrukturę w regionie Mid-Hudson 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju lokalnej społeczności i gospodarki”, powiedziała 
gubernator Hochul. „To finansowanie opiera się na wcześniej podjętych wysiłkach w 
celu zapewnienia, aby region ten był bezpieczny, przystępny cenowo i odporny na 
wyzwania przyszłości, co zwiększy poziom zamożności Mid-Hudson w przyszłości”.  

  

Kilka propozycji budżetowych, które zostały w dniu dzisiejszym ogłoszone przez 
gubernator Hochul, 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 kilka 
inicjatyw mających na celu inwestowanie w szkolnictwo wyższe i poprawę lokalnych 
atrakcji w całym stanie. Dla regionu Mid-Hudson plan ten obejmuje:  

  

- 3,6 mld USD na pomoc dla szkół w regionie Mid-Hudson Valley  
- 451,5 mln USD w ramach zwiększenia pomocy w ramach programu Foundation 
Aid  
- 337 mln USD na programy przeciwdziałania przemocy z użyciem broni palnej  
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- 250 mln USD na fundusz infrastruktury mieszkaniowej i 20 mln USD na pomoc w 
planowaniu  
- 240 mln USD na projekty inwestycyjne DOT, w tym:  

- 51 mln USD na remonty/wymianę mostów  
- 45 mln USD na most Wurts Street w Kingston  
- 30 mln USD na nowe wjazdy na drogę nr 17  

- 60 mln USD dla parku stanowego Bear Mountain  
- 57 mln USD na finansowanie usług w zakresie uzależnień  
- 45 mln USD dla biura GO SEMI: Biura Gubernator ds. Rozbudowy, Zarządzania i 
Integracji Półprzewodników (Governor's Office of Semiconductor Expansion, 
Management and Integration), które będzie wspierać rozwój przemysłu produkcji 
półprzewodników w całej północnej części stanu Nowy Jork.  
- 27 mln USD na remonty dróg lokalnych  
- 14,8 mln USD dla ośrodka narciarskiego Bellayre Mountain  
- 1,3 mln USD na program wzajemnej pomocy wśród weteranów  
- 1,5 mln USD na fundusze mieszkaniowe w ramach programu ochrony lokalnych 
społeczności i obszarów wiejskich  

  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Region Mid-Hudson, który charakteryzuje się naturalnym pięknem i jest 
ośrodkiem najwyższej klasy edukacji i innowacji, w ostatnich latach przyciąga coraz 
więcej turystów i nowych mieszkańców. Budżet wykonawczy gubernator Hochul uznaje 
potrzebę strategicznych inwestycji w dodatkowe mieszkania, infrastrukturę i możliwości 
gospodarcze, które będą wspierać i zapewniać długoterminowy wzrost tego regionu”.  
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