
 
Do natychmiastowej publikacji: 21.02.2023  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UTWORZENIE FUNDUSZU NA RZECZ 
ROZWOJU REGIONU MID-HUDSON O WARTOŚCI 150 MLN USD W CELU 

REALIZACJI PROJEKTÓW MIESZKANIOWYCH I INFRASTRUKTURALNYCH O 
MIESZANYM PRZEZNACZENIU W CAŁYM REGIONIE  

  

Wpisuje się w inicjatywę „New Jork Housing Compact” – propozycję gubernator 
mającą na celu rozwiązanie kryzysu mieszkaniowego w stanie Nowy Jork i 

budowę 800 000 nowych mieszkań w ciągu następnej dekady  
  

Dowiedz się więcej i otrzymuj uaktualnione informacje o programie tutaj  

  

  
Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dzisiaj szczegółowe informacje na temat 
Fundusz na rzecz Rozwoju Regionu Mid-Hudson (Mid-Hudson Momentum Fund), 
inicjatywy finansowej o wartości 150 mln USD, przeznaczonej na projekty 
mieszkaniowe i infrastrukturalne o mieszanym przeznaczeniu w całym regionie Mid-
Hudson, która ma pomóc społecznościom w zaspokajaniu rosnących potrzeb 
infrastrukturalnych w związku z niedawnym wzrostem liczby ludności w regionie, 
spowodowanym pandemią. Propozycje budżetowe gubernator i nowy fundusz, który ma 
zostać wdrożony przez agencję Empire State Development, stanowią poważne 
zobowiązania wobec regionu Mid-Hudson, dzięki czemu zwiększy się podaż mieszkań 
w celu zaspokojenia rosnącego popytu oraz nastąpi inwestycja w kluczowe projekty 
infrastrukturalne w regionie.  

  

„Jako jeden z najbardziej malowniczych i historycznych obszarów w stanie Nowy Jork, 
region Mid-Hudson jest klejnotem w koronie dla naszego stanu, który napędza naszą 
gospodarkę oraz od lat przyjmuje nowych mieszkańców i gości”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Nowy Fundusz na rzecz Rozwoju Regionu Mid-Hudson pomoże 
zapewnić, że region ten będzie mógł nadal stanowić miejsce docelowe dla rodzin, 
pracowników, firm i turystów, pomagając w rozwiązywaniu problemu braku mieszkań, 
tworząc sprawiedliwą podaż mieszkań oraz rozwijając lokalną infrastrukturę tam, gdzie 
społeczności potrzebują jej najbardziej”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Dzięki wprowadzeniu w życie Funduszu na rzecz Rozwoju Regionu Mid-
Hudson gubernator Hochul, mieszkańcy, pracownicy i turyści będą mieli więcej 
możliwości wyboru miejsca, w którym zdecydują się mieszkać, pracować i odwiedzać. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


Fundusz ten będzie zachęcał do realizacji bardzo potrzebnych projektów 
infrastrukturalnych, poprawiających ogólną jakość życia w regionie”.  

  

Region Mid-Hudson stał się głównym celem podróży zarówno dla turystów, jak i nowych 
stałych mieszkańców – tylko w ciągu ostatnich dwóch lat do tego regionu 
przeprowadziło się ponad 33 000 nowych mieszkańców. W związku z tym, że w 
zeszłym roku dostępność zasobów mieszkaniowych w regionie wynosiła mniej niż jeden 
procent, istnieje pilna potrzeba budowy nowych obiektów, które będą w stanie obsłużyć 
napływ mieszkańców. Fundusz na rzecz Rozwoju Regionu Mid-Hudson o wartości 150 
mln USD będzie koncentrował się na projektach mieszkaniowych i podstawowej 
infrastrukturze o mieszanym przeznaczeniu, które bezpośrednio wspierają wzrost 
podaży mieszkań w regionie Mid-Hudson. Do składania wniosków kwalifikują się firmy 
prywatne, organizacje non-profit, gminy i organizacje pożytku publicznego, w tym ARP i 
LDC, a fundusze zostaną podzielone równo na projekty mieszkaniowe o mieszanym 
przeznaczeniu i projekty związane z podstawową infrastrukturą, na które dotacje 
wyniosą od 2 do 10 mln USD. W przypadku wszystkich projektów wymagany jest 50-
procentowy udział własny. Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie 
internetowej ESD, a zainteresowane osoby mogą zapisać się na listę, aby otrzymywać 
powiadomienia o otwarciu funduszu i przyjmowaniu wniosków na 
stronie: ESD.ny.gov/momentum.  

  

Fundusz na rzecz Rozwoju Regionu Mid-Hudson wpisuje się w strategię 
gubernator, ogłoszoną niedawno podczas jej orędzia stanowego na rok 2023 (2023 
State of the State), dotyczącą rozwiązania historycznego kryzysu mieszkaniowego w 
stanie Nowy Jork poprzez budowę 800 000 nowych domów w ciągu następnej 
dekady.Strategia zagęszczenia zabudowy mieszkaniowej w stanie Nowy Jork (New 
York Housing Compact) to wszechstronny, wieloaspektowy plan uwzględniający 
wymagania dotyczące udziału gmin i zachęty do rozwoju mieszkalnictwa w każdej 
gminie, tak aby każda część stanu miała swój udział w rozwiązywaniu tego kryzysu. 
Plan wymaga również od gmin, w których znajdują się stacje kolejowe MTA, aby 
lokalnie dokonały zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową o większej 
gęstości.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej 
się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego oraz marketing „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. Więcej 
informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State 
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Development można znaleźć na stronach www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.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  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=d6SYHnaG9sbd2SGKQc6Grg1uepjUfFBABQ6zFWM2U7o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KBosFWj%2F1iI4FbGYALtFFztbh4BGST8GEsU%2FBn15ylY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MV6syN5RFi65bocMwtLIY1Wo0%2FS9Nxum3Djn9J3bHfQ%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESB497A81A5AE033FB8525895D0063A63A00000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mq%2FYCiqRmKD2Ps9UG5RCzOPHUY4ToCS%2FN9oi77ew01k%3D&reserved=0

