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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE PONAD 3,8 MLN USD NA 
POPRAWĘ DOSTĘPU SENIORÓW DO LOKALNIE UPRAWIANEJ ŻYWNOŚCI  

  
Departament Rolnictwa i Rynków będzie zarządzał grantem na rozszerzenie 

programu żywieniowego Senior Farmers' Market  
  

Efekt zobowiązaniu gubernator Hochul do wspierania rolnictwa stanu Nowy Jork i 
sieci lokalnego zaopatrzenia w żywność  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Departament Rolnictwa i Rynków 
(Department of Agriculture and Markets) otrzymał ponad 3,8 mln USD z Agencji ds. 
Żywności i Produktów Spożywczych USDA (USDA Food and Nutrition Service, FNS), 
aby pomóc seniorom żyjącym w stanie Nowy Jork w lepszym dostępie do lokalnie 
uprawianej żywności. Finansowanie zostało przyznane w ramach ustawy o 
amerykańskim planie ratunkowym (American Rescue Plan Act) i jest częścią 50 mln 
USD, które FNS przyznaje w formie grantów dla 47 stanów i plemion, aby 
zmodernizować i rozszerzyć zasięg programu żywieniowego Senior Farmers' Market na 
rynkach rolnych, stoiskach przydrożnych i programach rolniczych wspieranych przez 
społeczność. Jest to jeden z wielu programów, które wspiera gubernator Hochul, by 
zwiększać wykorzystanie lokalnie uprawianej i produkowanej żywności.  
  
„Jedną z naszych największych zalet jako stanu jest szeroki zakres tego, co mamy do 
zaoferowania, a hojność naszych farm jest na szczycie tej listy”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Dzięki temu, że jedna piąta naszej ziemi jest wykorzystywana do 
uprawy przez 33 000 gospodarstw rodzinnych, dostarczamy więcej świeżych 
nowojorskich produktów i produktów nie tylko do naszych seniorów, ale także do szkół i 
agencji stanowych, wspierając tym samym nasze gospodarstwa i promując zdrowszy 
styl życia”.  
  
Oprócz rozszerzenia programu żywieniowego Senior Farmers' Market, gubernator 
Hochul wyda jeszcze w tym roku rozporządzenie wykonawcze, w którym nakaże 
agencjom stanu Nowy Jork zaopatrywać się w 30 procentach w żywność produkowaną 
przez stanowych producentów, zachęcając jednocześnie lokalne samorządy i okręgi 
szkolne do dążenia do osiągnięcia tego celu. W proponowanym przez gubernator 
budżecie wykonawczym na rok 2024 przeznaczono 50 mln USD na program grantowy, 
który będzie wspierał zapewnienie wyposażenia gastronomicznego do gotowania od 



podstaw dla szkół wykorzystujących produkty rolne wytwarzane w stanie Nowy Jork. W 
budżecie przeznaczono również 10 mln USD na dotacje zapewniające rozszerzony 
dostęp żywności do targów rolnych, spółdzielni spożywczych i innych sklepów 
detalicznych z produktami spożywczymi w społecznościach o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze, a także ponad 2,2 mln USD na rozbudowę infrastruktury rolnictwa 
miejskiego i ogrodów społecznych na terenie całego stanu.  
  
Komisarz ds. Rolnictwa w stanie Nowy Jork, Richard A. Ball, powiedział: „Nie ma 
granicy wieku, jeśli chodzi o dobre odżywianie. Jednakże, czy to z powodu rosnących 
ograniczeń ruchowych, czy też utraty stałego dochodu, dla wielu naszych starszych 
mieszkańców zakup lokalnej, świeżej żywności staje się coraz większym wyzwaniem. 
Programy żywieniowe takie jak Seniors Farmers' Market są niezbędne do zapewnienia 
niektórym z naszych najbardziej wrażliwych mieszkańców stanu Nowy Jork dostępu do 
świeżej, zdrowej żywności w przystępnych cenach. Ta dotacja USDA pomoże 
zapewnić, że jeszcze więcej seniorów będzie mogło skorzystać z programu w tym roku, 
jednocześnie wspierając setki rolników, którzy uczestniczą w rynkach 
społecznościowych”.  
  
Pełniący obowiązki dyrektora Biura Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych, Greg 
Olsen, powiedział: „Dostęp do pożywnej żywności jest niezbędny w zapobieganiu 
chorobom, pomaga w leczeniu szeregu przewlekłych schorzeń i zwiększa poziom 
energii w celu utrzymania aktywności. Jako administrator największego programu 
żywieniowego dla seniorów w kraju, Biuro Stanu Nowy Jork ds. Osób Starszych (York 
State Office for the Aging Acting, NYSOFA) wykorzystuje każde dostępne narzędzie, 
aby zwiększyć dostęp do zdrowej żywności produkowanej na terenie stanu Nowy Jork, 
poprawiając ogólne odżywianie i zdrowie starszych dorosłych. Program żywieniowy 
Senior Farmers' Market umożliwia tysiącom starszych mieszkańców stanu Nowy Jork 
dostęp do świeżych produktów w ich społecznościach. NYSOFA dziękuje gubernator 
Hochul i komisarz Ball za ich wieloletnie wsparcie i przywództwo w rozszerzaniu tego 
popularnego i udanego programu”.  
  
W ramach dotacji przeznaczono 3 378 945 USD na pomoc podmiotom działającym w 
stanie Nowy Jork dostarczać więcej świeżej żywności uprawnionym seniorom. 
Dofinansowanie obejmuje również 500 000 USD na wdrożenie innych ulepszeń 
programu, takich jak przygotowanie wniosków online i szkoleń dla rolników 
zainteresowanych udziałem w programie, opracowanie internetowych katalogów targów 
i stoisk rolnych, a także dotarcie do większej liczby kwalifikujących się seniorów poprzez 
współpracę z organizacjami społecznymi.  
  
Realizowany przez USDA program żywieniowy Senior Farmers' Market zapewnia 
uprawnionym seniorom dostęp do świeżych owoców, warzyw, ziół i miodu w 48 
stanach, Puerto Rico i ośmiu obszarach plemiennych. Żywność ta pomaga wspierać 
bezpieczeństwo żywieniowe, zapewniając starszym Amerykanom stały i sprawiedliwy 
dostęp do zdrowej, bezpiecznej i niedrogiej żywności niezbędnej dla dobrego zdrowia. 
Więcej informacji o tym programie realizowanym w stanie Nowy Jork można uzyskać na 
stronie https://agriculture.ny.gov/consumer-benefits-farmers-markets.  
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Targi rolnicze wypełniają istotną lukę w łańcuchach dostaw lokalnej żywności w stanie 
Nowy Jork, poprawiając dostęp do żywności uprawianej na miejscu i zachęcając do jej 
spożywania oraz wspierając bezpośredni handel między indywidualnymi rolnikami i 
konsumentami. Targi rolne, stoiska rolnicze i rynki mobilne są kluczowymi elementami 
zdrowego systemu żywnościowego. Obecnie w stanie Nowy Jork funkcjonuje ponad 
400 targów rolnych, 250 stoisk rolnych i 10 rynków mobilnych. Zapewniają one 
producentom rolnym możliwość zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania 
konsumentów na różnorodne, świeże, niedrogie i pożywne produkty uprawiane w 
gospodarstwach rolnych. Stan Nowy Jork – poprzez Departament Rolnictwa i Rynków, 
Departament Zdrowia, Biuro ds. Osób Starszych oraz Biuro Pomocy Tymczasowej i dla 
Osób z Niepełnosprawnością – zarządza kilkoma programami, które pomagają 
rodzinom o niskich dochodach, seniorom i weteranom w dostępie do świeżej, zdrowej 
żywności na rynkach uczestniczących w programie. Aby dowiedzieć się więcej o 
programach Departamentu dotyczących rynków rolnych lub znaleźć rynek w pobliżu, 
odwiedź stronę https://agriculture.ny.gov/farmersmarkets.  
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