
Sprawiedliwa odbudowa – kurs 

przyspieszony

23 czerwca 2020 r.



Powitanie ComEd – Diana Sharpe

✓ Powitanie i przegląd harmonogramu

✓ Wsparcie dla rozwoju gospodarczego 

regionu

✓ Skoncentrowanie uwagi na rozwoju 

umiejętności siły roboczej

✓ Sukces płynący z dywersyfikacji 

dostawców

✓ Wpływ COVID-19 na ComED

• Obsługa klienta przedłużona do 1 sierpnia

1



Toni Preckwinkle

Prezes zarządu hrabstwa Cook
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Szybkie reagowanie na 

potrzeby sprawiedliwej 
odbudowy



Komitet doradczy ds. rozwoju gospodarczego 

hrabstwa Cook, Biuro ds. rozwoju gospodarczego 

23 czerwca 2020 r.

Toni Preckwinkle

Prezes, Zarząd Komisarzy

hrabstwa Cook

Społeczność hrabstwa Cook

Inicjatywa 

dotycząca 

odbudowy
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Xochitl Flores
Szef Biura hrabstwa Cook
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BIURO DS. ROZWOJU GOSPODARCZEGO
PROWADZI DO SPRAWIEDLIWEGO ROZWOJU GOSPODARCZEGO I ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI ORAZ GO PROMUJE



Pomoc biznesowa

• Ocena potrzeb małych firm
za pośrednictwem ankiety

• Rozpoczęcie Inicjatywy odbudowy 

społeczności hrabstwa Cook 

w celu zapewnienia pomocy 

technicznej i wsparcia finansowego
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Społeczność

• Ocena potrzeb dotyczących usług 

na przedmieściach krytycznych

• 154 000 USD dla 6 podmiejskich 

schronisk dla bezdomnych

• Członkostwo w Grupie roboczej ds. 

mieszkalnictwa EMRS

• Współpraca z organizacjami 
charytatywnymi w sprawie nagłych 
potrzeb finansowania

• Kontynuowanie TA w celu zapewnienia wszystkim 

społecznościom i firmom dostępu do federalnych 

i lokalnych zasobów

• Ukierunkowanie na defaworyzowane społeczności 

z niewystarczającą liczbą zasobów

• Podejście i współpraca regionalna

• Spełnienie potrzeb firm i społeczności
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Planowanie odporności

Plan szybkiej odpowiedzi (marzec 

– kwiecień)

Sprawiedliwa odbudowa: ważne społeczności

Sprawiedliwa odbudowa (począwszy 

od maja)
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7,1 mln 
USD

w 

przyznanych 
pożyczkach

8000
opłaconych odsetek 

pożyczek dla firm

400+ 3500+
firm uczestników

uzyskało pomoc webinarium

150 000 USD dla

6 podmiejskich 
schronisk dla 
bezdomnych



Sieć pomocy technicznej

Zintegrowane i bezprecedensowe partnerstwo wspierające firmy 

i niezależnych wykonawców w podmiejskim hrabstwie Cook.
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Wszystkie webinaria są dostępne w wielu językach, w tym: hiszpańskim, hindi, mandaryńskim, koreańskim 

i polskim.

Webinaria zapewniane za pośrednictwem 
naszej sieci Pomocy technicznej
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Dostęp 

i rozwiązywanie 

problemów 

w ramach programów 

Restaurant i 1099 Relief 

w hrabstwie Cook

Program ochrony 

wynagrodzenia 

i zachowanie ulg 

podatkowych dla 

pracodawców

Jak Program ochrony 

wynagrodzenia 

wpływa na małe firmy 

w hrabstwie Cook

Przygotowanie 

dokumentów 

do Programu ochrony 

wynagrodzenia 2.0

Przygotowanie do 

ponownego otwarcia:  

problemy dotyczące 

personelu i powrotu 

do pracy

Wytyczne dotyczące 

ponownego otwarcia dla 

restauracji, żłobków 

i domów modlitwy

Bezpieczne ponowne 

otwarcie: odpowiednia 

dezynfekcja i wzbudzanie 

zaufania klientów

Program ochrony 

wynagrodzenia 2.0: Co 

muszą wiedzieć organizacje 

non-profit i firmy 

w hrabstwie Cook



• 10 mln USD 

w hrabstwie od 

korporacji i CDBG

• Poszukiwanie 

dodatkowych 

funduszy

**CCLF = Chicago Community Loan Fund

• Podmiejskie firmy

• < 25 pracowników

• < 3 mln przychodu

• Małe firmy i niezależni 

wykonawcy

• Do 20 tys. USD 

(małe firmy)

• Do 10 tys. 

USD 

(niezależni 

wykonawcy)

• Termin: do 5 lat

• Odsetki: 0%

• Rodzaj: 

niezabezpieczona

• 2383 wnioskodawców

• Wnioski o pożyczki 40 

mln USD

• Otwarte przez 10 dni

• **Administratorem 

programu jest CCLF

Hrabstwo Cook
Fundusz odbudowy 
społeczności

Fundusz

pożyczkowy

Kryteria 

kwalifikujące
Warunki 

pożyczki

Odpowiedzi 
wnioskodawców



• CDBG-CV – 6,4 mln USD. Oparte na formule. Oczekiwane jest dodatkowe finansowanie.

• Emergency Solutions Grants – 3 mln – runda I, 5,8 mln runda II. Oparte na formule.

• Coronavirus Relief Fund (CRF). Kwota finansowania i wytyczne dotyczące kryteriów 

kwalifikujących podlegają ocenie Biura CFO.

• Economic Development Administration (EDA) – konkurencyjne. 8 mln USD 

dla hrabstwa Cook (w tym miasta Chicago), projekty infrastrukturalne, które 

wspierają rozwój gospodarczy.

• Small Business Administration/pożyczki PPP Loans – finansowanie wciąż dostępne. 

Partnerzy pomagają firmom w złożeniu wniosku.

• Dofinansowanie i program pożyczkowy Small Business Administration/Economic

Injury Disaster Loan (EIDL) ponownie otwarte.

Pakiet stymulujący CARES obejmuje:
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Sprawiedliwa odbudowa: ważne społeczności

Firmy

• Małe firmy

• Produkcja

• Talent

Społeczność

• Mieszkalnictwo

• Kluczowe usługi socjalne
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Sprawiedliwa odbudowa: ważne społeczności
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Potencjalne programy finansowane w ramach CARES wspierające firmy

•Dodatkowe pożyczki i dofinansowanie

•Zwiększenie liczby osób w organizacjach świadczących 

usługi biznesowe na przedmieściach

•Zapewnienie dofinansowania w celu umożliwienia 

bezpiecznego powrotu do pracy (PPE)

Małe firmy

• Zasięg i ocena pilnych potrzeb

• Zidentyfikowanie możliwości relokacji

• Kursy online pomagające firmom w dostosowaniu się do zmian wynikających 

z zasad dystansu społecznego

• Vouchery innowacji w celu przyspieszenia odbudowy i dostosowania do nowych technologii

• Sieć produkcyjna mająca na celu przyspieszenie procesów odbudowy 

i dywersyfikacji łańcucha dostaw

Produkcja

•Szkolenia dla pracowników zmieniających pracę z powodu COVID 

(transport, dystrybucja i logistyka, informatyka oraz służba zdrowia)

•Szkolenia w celu wspierania zwiększonych potrzeb w zakresie cyfryzacji, 

cyberbezpieczeństwa i wytwórstwa

Talent
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Potencjalne programy na rzecz społeczności finansowane w ramach CARES

• Pomoc w zakresie najmu

• Pomoc w zakresie kredytu hipotecznego

• Pomoc w zakresie mediów

• Schroniska dla bezdomnych

Mieszkalnictwo

• Pomoc 

żywnościowa

• Usługi socjalne w sytuacjach kryzysowych

Usługi

socjalne
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Pomocne linki dotyczące COVID-19

• Inicjatywa dotycząca odbudowy społeczności hrabstwa Cook

• Departament zdrowia publicznego hrabstwa Cook

• Centra kontroli chorób

• Zasoby dotyczące COVID-19 w stanie Illinois
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https://www.cookcountyil.gov/service/covid-19-economic-relief
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjMsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTYuMjAyMTIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TWpZc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQXpNamN1TVRrME16RXpNREVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1amIyOXJZMjkxYm5SNWNIVmliR2xqYUdWaGJIUm9MbTl5Wnk5amIyMXRkVzVwWTJGaWJHVXRaR2x6WldGelpYTXZZMjkyYVdRdE1Ua3ZQM1YwYlY5dFpXUnBkVzA5WlcxaGFXd21kWFJ0WDNOdmRYSmpaVDFuYjNaa1pXeHBkbVZ5ZVNKOS5VREVSekFkV21UVmE3WWprandMUFNqMmZzWE9STmFVaDMzR1pNbWxoY3lzL2JyLzc2NzUzNDI5OTAwLWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0.RarX5xOp8IjhPxsiISYbS8rQ6glR8xB6Te3xq_8C9Ng/br/77468267378-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjYsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTYuMjAyMTIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TWprc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQXpNamN1TVRrME16RXpNREVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMM2QzZHk1alpHTXVaMjkyTDJOdmNtOXVZWFpwY25Wekx6SXdNVGt0Ym1OdmRpOXBibVJsZUM1b2RHMXNQM1YwYlY5dFpXUnBkVzA5WlcxaGFXd21kWFJ0WDNOdmRYSmpaVDFuYjNaa1pXeHBkbVZ5ZVNKOS5iVkxMTmJ3ZEpCQVFIc3BkYk5ES3JrUGxrNXVxV09JQUU2aU5SbG9nRnowL2JyLzc2NzUzNDI5OTAwLWw_dXRtX21lZGl1bT1lbWFpbCZ1dG1fc291cmNlPWdvdmRlbGl2ZXJ5In0._P5cnCJzJbmng4Zt8f76lgt2kuT48qiHbAKiKDKZJgw/br/77468267378-l
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMjQsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA0MTYuMjAyMTIzOTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL2xua3MuZ2QvbC9leUpoYkdjaU9pSklVekkxTmlKOS5leUppZFd4c1pYUnBibDlzYVc1clgybGtJam94TWpjc0luVnlhU0k2SW1Kd01qcGpiR2xqYXlJc0ltSjFiR3hsZEdsdVgybGtJam9pTWpBeU1EQXpNamN1TVRrME16RXpNREVpTENKMWNtd2lPaUpvZEhSd2N6b3ZMMk52Y205dVlYWnBjblZ6TG1sc2JHbHViMmx6TG1kdmRqOTFkRzFmYldWa2FYVnRQV1Z0WVdsc0puVjBiVjl6YjNWeVkyVTlaMjkyWkdWc2FYWmxjbmtpZlEuXy1sWWRRekpDNUMzWHdiNWlOUm9rVDVpdGptZVk5QUo2bHdqNW9Rc2IzQS9ici83Njc1MzQyOTkwMC1sP3V0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1nb3ZkZWxpdmVyeSJ9.BGiMdmdzbBC-2WdJbH3PXKKpKqPYao7U7mRRqEovCtc/br/77468267378-l


Dziękujemy!

Przemyślenia? Pomysły? Prześlij je do nas!

Info@cookcountyil.gov
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Chicago Cook Workforce Partnership

✓ Karin Norington-Reaves, 

dyrektor generalna
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Odbudowa równości 

w hrabstwie Cook:  

zatrudnienie

Karin M. Norington-Reaves

dyrektor generalna

czerwiec 2020 r.



@ChiCookWorks #ChiCookWorks

Nasza motywacja

Wizja

Każda osoba ma możliwość rozwoju kariery; w każdej 

firmie pracuje utalentowany personel, co pozwala 

przedsiębiorstwom rozwijać działalność i konkurować 

na arenie światowej.

Misja

Tworzenie, promowanie i zarządzanie siecią organizacji 

rozwoju siły roboczej, która:

➢ tworzy innowacyjne rozwiązania dla potrzeb 

biznesowych;

➢ przygotowuje osoby na możliwości rozwoju kariery 

i łączy je z nimi.
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System rozwoju siły roboczej

System siły roboczej Chicago Cook składa się z wielu modeli świadczenia usług:

• Amerykańskie biura pośrednictwa pracy (American Job Centers, AJC) to duże placówki zapewniające 

wsparcie dla osób poszukujących pracy oraz firm. W hrabstwie Cook jest ich 10.

• Delegowane agencje świadczą usługi dla osób poszukujących pracy i firm; od AJC różnią się tym, 

że są mniejsze i mogą działać na mniejszym obszarze geograficznym lub na rzecz osób o szczególnych 

potrzebach.

• Delegowane agencje dla młodzieży świadczą usługi wspierające młodzież w wieku 16–24 lat 

w osiąganiu sukcesów w szkole oraz na polu zawodowym.

• Ośrodki branżowe to centra usług biznesowych koncentrujące się na usługach dla firm i osób 

poszukujących pracy związanych z konkretną branżą. Są one odpowiedzialne za szkolenie innych 

delegowanych agencji WIO w zakresie aspektów danej branży. Partnerstwo finansuje obecnie ośrodki 

z branży informatyki, służby zdrowia, sprzedaży detalicznej i gastronomii – w 2020 r. oferta zostanie 

uzupełniona o branże transportu, dystrybucji i logistyki.

• Programy szkoleniowe Career Pathway to kohortowe, dostosowane do zapotrzebowania programy 

szkoleniowe w sektorach przemysłu w regionie. Mogą również obejmować programy pomostowe stworzone 

z myślą o osobach z niedoborem podstawowych umiejętności i/lub ograniczoną znajomością języka 

angielskiego.

Partnerstwo skutecznie wykorzystuje status organizacji non-profit, aby rozszerzać i uzupełniać programy 

federalne o fundusze filantropijne. Dotychczas Partnerstwo zebrało ponad 69 mln USD w postaci 

dofinansowania i darowizn od korporacji, fundacji i osób zamożnych.

@ChiCookWorks #ChiCookWorks



Wpływ i odpowiedź na COVID-19



@ChiCookWorks #ChiCookWorks 11

Pandemia pogłębia istniejący brak równości

Wzrost nierówności ekonomicznych pomiędzy dzielnicami.



Odbudowa
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Rynek pracy w hrabstwie Cook

Szkolimy wyłącznie w zakresie najpotrzebniejszych zawodów w Chicago w szybko rozwijających 

się branżach:

biznes i usługi profesjonalne 

służba zdrowia

informatyka 

produkcja

transport, dystrybucja i logistyka

budownictwo

@ChiCookWorks #ChiCookWorks

sprzedaż detaliczna, gastronomia i hotelarstwo
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Specyficzne dla branży bezrobocie 

związane z COVID-19

Źródło: Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois @ChiCookWorks #ChiCookWorks



@ChiCookWorks #ChiCookWorks 25

Porównanie wpływu na branże:  

Hrabstwo Cook a kraj

Branża Zmiana liczby 

ogłoszeń pracy w 

hrabstwie Cook

15 marca – 30 maja

Zmiana w skali kraju

+/-

Służba zdrowia +4% 8

Transport i magazynowanie +5% 10

Usługi edukacyjne -18% 6

Sprzedaż detaliczna -1% -5

Usługi profesjonalne, 

naukowe i techniczne

-21% -3

Finanse i ubezpieczenia -27% -2

Produkcja -32% -3

Zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne

-50% -20

Chicago MSA

Źródło: Burning Glass Technologies



Pomoc dla firm:

• 1,88 mln USD dla 53 firm w kwietniu

• Fundusze na wyposażenie w środki ochrony osobistej 
i modernizację w celu poprawy bezpieczeństwa 
i ograniczenia transmisji COVID-19

Zespół szybkiego reagowania w zakresie równości rasowej:

• Opłacenie wolontariuszy, którzy w odpowiedzi na pandemię, zapewniają 

sąsiadom pomoc humanitarną. Wynagrodzenie 20–

25 USD na godzinę

• Grupy społecznościowe obejmują m.in. GAGDC, South Shore Works, 

Northwest Housing Center.

Usługi wirtualne:

• Rejestracja i dostęp online do Trenera kariery

• Dostęp do funduszy na szkolenia oraz do szkoleń zawodowych

• Szeroki zasięg obejmujący nowy bezpłatny numer infolinii, 
stronę Work Now oraz Primera Hora na Univision

Szkolenie online:

• Program Alfabetyzmu cyfrowego obsługujący ponad 600 osób 

miesięcznie

• Specjalne programy dla seniorów we współpracy z AARP

• Uruchomienie portalu rozwoju młodej siły roboczej – wirtualne 

„śledzenie” w pracy, uczenie się poprzez praktykę, informacyjna 

rozmowa o pracę

@ChiCookWorks #ChiCookWorks 26

Działania Partnerstwa na rzecz 

odbudowy



Służba zdrowia

*Przeniesienie siły 

roboczej z branży 

gastronomicznej

*Rozwój ścieżki kariery
w zakresie śledzenia kontaktu

Informatyka

*Szkolenie przyszłych talentów 

z branży informatycznej

*Doskonalenie umiejętności 

cyfrowych dla wszystkich

Produkcja

*Zwiększona produkcja 
w domu

*Przygotowanie na kolejną 

falę

Transport, dystrybucja, 

logistyka

*Obrót towarami i usługami

*Zaopatrzenie firm, których 
działalność jest niezbędna
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Rynek pracy w hrabstwie Cook

Jesteśmy gotowi wykorzystać nasz system, aby szkolić osoby 

poszukujące zatrudnienia i kierować je do pracy w branżach, 

które oferują stabilizację ekonomiczną.



Departament Handlu stanu Illinois

✓ Michael Negron, dyrektor
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Aktualizacja w związku z COVID-19: 
przywrócenie zasobów w stanie 

Illinois w związku z COVID-19

Sprawiedliwa odbudowa – Boot Camp
w hrabstwie Cook dnia 23 czerwca



COVID-19: Wiadomość od Erin 
Guthrie,

dyrektor Departamentu Handlu i 
Możliwości Gospodarczych (DCEO) 

stanu Illinois

Odpowiedź stanu na COVID-19:
Od początku pandemii nowego koronawirusa działania 
stanu Illinois opierały się na danych oraz nauce i wiedzy 
ekspertów z dziedziny zdrowia publicznego. Opierając 
się na wiedzy ekspertów, gubernator Pritzker podjął 
zdecydowane działanie mające na celu spowolnienie 
rozprzestrzeniania się COVID-19 i uratowania jak największej 
liczby ludzkich istnień.

Miliony obywateli stanu Illinois, którzy podejmują wspólny 
wysiłek, pozostając w domu i stosując się do zaleceń 
ekspertów, dowiodły, że te środki ograniczające ryzyko 
i zasady dystansu społecznego są jak dotąd skuteczne, 
jednak liczba przypadków szybko wzrośnie, jeśli wszystkie 
te ograniczenia zostaną natychmiast zniesione.

Dążąc do odmrożenia gospodarki, musimy postępować 
w sposób bezpieczny i rozważny, kierując się wytycznymi 
ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego i opierając 
się na danych, co pozwoli nam zapewnić mieszkańcom 
stanu Illinois jak największe bezpieczeństwo.





Spotkania i wydarzenia 
towarzyskie

Faza 4 – wytyczne dotyczące bezpiecznego ponownego otwarcia dla dodatkowych firm i branż

Aby przygotować firmy i pracodawców do wdrożenia nowych, zaktualizowanych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa 
w Fazie 4, stan Illinois opracował zestaw narzędzi dla firm obejmujący znaki, plakaty oraz inne zasoby, dzięki czemu 
działalność gospodarcza i czynności będą podejmowane zgodnie z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi zdrowia 
publicznego.

Produkcja

Zdrowie i fitness Usługi osobiste

Biura Sprzedaż 
detaliczna

Stoiska usługowe

Jedzenie w środku 
i na zewnątrz

Rekreacja w środku 
i na zewnątrz

Sporty 
młodzieżowe

Muzea Zoo

Teatry 
i widowiska

Produkcja 
filmowa

Obozy dzienne



COVID-19: Wiadomość od Erin 
Guthrie,

dyrektor Departamentu Handlu i 
Możliwości Gospodarczych (DCEO) 

stanu Illinois

Wsparcie 
dla firm 

i społeczności



Odpowiedź stanu w zakresie firm i pracowników
Departament Handlu i Możliwości Gospodarczych wie, że firmy i pracownicy mierzą się 
z bezprecedensowym kryzysem. Współpracujemy z Biurem Gubernatora, aby pomóc najbardziej 
poszkodowanym branżom.

Wdrożone programy:
• 60 mln USD w ramach BIG
• 25 mln USD w ramach Distressed Communities Capital
• 14 mln USD w ramach Hospitality Industry Grant
• 25 mln w ramach Fast Track Capital
• Fundusz pożyczkowy dla małych firm w stanie Illinois
• Get Hired Illinois – portal z ofertami pracy

Rzecznictwo i pomoc potrzebującym
• Ubieganie się o dodatkowe fundusze federalne poprzez Ustawę CARES
• Sesje odsłuchowe i webinaria z ponad 22 000 firmami w naszym stanie
• Wirtualne targi pracy promujące inicjatywy departamentu na rzecz siły roboczej

Nadchodzące możliwości
• Biuro Gubernatora, w porozumieniu z DCEO, przekaże lokalne środki CARES



Program Business Impact Grant (BIG)

• BIG pomoże firmom dotkniętym przez pandemię w przetrwaniu kryzysu, 
zrekompensuje koszty, które poniosły w trakcie przestoju, i zapewni im zasoby 
niezbędne do bezpiecznego ponownego otwarcia.

• 540 mln USD dofinansowania dla małych firm w celu zrekompensowania 
kosztów poniesionych z powodu wymaganego zawieszenia działalności 
na skutek COVID-19.

• 270 mln przeznaczonych na usługi opieki nad dziećmi i wczesną edukację.

• Pierwsza runda dotacji – 60 mln USD – dostępne dla firm zlokalizowanych 
w obszarach dotkniętych COVID-19: barów i restauracji, salonów fryzjerskich 
i barberów oraz ośrodków zdrowia i sportu.

• Program będzie działał jak loteria. Finansowane w ramach Ustawy CARES.

• Harmonogram programu BIG:
• 23 czerwca – możliwość przejrzenia wniosku
• 26 czerwca – rozpoczęcie przyjmowania wniosków
• 7 lipca – zakończenie przyjmowania wniosków o godz. 17.00
• połowa lipca – przyznanie środków

• Zainteresowani wnioskodawcy mogą zapoznać się z wnioskiem  na naszej stronie:
https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/Pages/C19DisadvantagedBusGrants.aspx

https://www2.illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/Pages/C19DisadvantagedBusGrants.aspx


Odbudowa zagrożonych społeczności
• W ramach pakietu 900 milionów USD Gubernatora Pritzkera dla społeczności i firm najbardziej 

dotkniętych COVID-19, Odbudowa zagrożonych społeczności, jest program odbudowy gospodarki 
oferujący 25 mln USD.

• Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw, które poniosły szkody majątkowe w wyniku niepokojów 
społecznych podczas protestów i demonstracji w dniu lub po 25 maja 2020 r.

• Zwrot kosztów za naprawy: witryny sklepowe i wejścia, modernizacja instalacji elektrycznej oraz przywrócenie 
wyglądu z zewnątrz.

• Ukierunkowanie na DIA oraz szczególne uwzględnienie małych firm, przedsiębiorstw będących własnością 
kobiet i mniejszości, firm ubezpieczonych w niewystarczający sposób lub będących bez ubezpieczenia, 
przedsiębiorstw odgrywających istotną rolę w społeczeństwie (np. sklepy spożywcze) oraz firm 
w społecznościach, które doświadczyły już dezinwestycji.

• Dotacje od 1000 do 200 000 USD.

• Harmonogram programu RDC:
23 czerwca – opublikowanie NOFO.
23 czerwca – rozpoczęcie przyjmowania 
wniosków 7 lipca – termin 
przyjmowania wniosków NOFO
połowa czerwca – wybranie administratorów
sierpień – administratorzy rozpoczynają zatwierdzanie wniosków i dotacje



Fast-Track Public Infrastructure Grant

W ramach Odbudowy Illinois Gubernator Pritzker ogłosił dotacje Fast-Track Public Infrastructure Grants. Jest to 
nowy program mający na celu przyspieszenie prac nad planowanymi projektami infrastruktury publicznej 
w stanie, ale przede wszystkim w obszarach słabo rozwiniętych i w Strefach Szans. Stan udostępnia 25 mln USD 
różnego rodzaju władzom lokalnym w następstwie pandemii COVID-19, ponieważ wiele z nich stoi w obliczu 
utraty dochodów i utraty zdolności do finansowania tych 
niezwykle potrzebnych projektów.

• Fundusze mogą być wykorzystane na wsparcie projektów takich 
jak rozbudowa systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 
oraz ponowne inwestycje w modernizację szkół i innych 
budynków użyteczności publicznej.

• Dotacje wynoszą od 500 000 do 5 mln USD i będą przyznawane 
na bieżąco.

• Projekty Fast-Track muszą spełniać kryteria dotyczące możliwości 
natychmiastowego rozpoczęcia pracy oraz wymagania dotyczące 
uczestnictwa firm prowadzonych przez mniejszości w ramach 
programu Business Enterprise stanu Illinois. Podmioty 
otrzymujące dotacje muszą być przygotowane do rozpoczęcia 
pracy w ciągu 90 dni od otrzymania środków.

• Przyjmowanie wniosków zostało niedawno zakończone, 
a DCEO ogłosi dotacje w nadchodzących tygodniach.



Small Business Development Centers

• DCEO wspiera sieć 41 ośrodków Small Business Development Centers (SBDC) zlokalizowanych 

w całym stanie.

• Ośrodki SBDC zapewniają bezpłatne informacje, poufne wskazówki biznesowe, szkolenia oraz inne 

zasoby dla otwierających się i istniejących małych firm.

• Termin dla drugiej rundy PPP to 30 czerwca.

• Dostępne środki wynoszą 129 mld USD.

• Otrzymano prawie 5,2 mln USD od SBA na rok 2020 w celu zwiększenia pomocy 

potrzebującym wskutek COVID-19, uruchamiając 7 nowych ośrodków SBDC w stanie w tym 

roku.

• Trwają również prace nad tym, aby w ramach Civil Unrest Agency 

Declaration przeznaczyć więcej pożyczek dla małych firm 

zlokalizowanych w DIA lub obszarach, które ucierpiały wskutek ostatnich 

niepokojów społecznych.

• Aby dowiedzieć się więcej o SBDC, odwiedź: www.IllinoisSBDC.biz

http://www.IllinoisSBDC.biz/


Get Hired Illinois

• Illinois zmaga się z rekordowym bezrobociem – od marca złożono 1,4 mln wniosków 
UEI. DCEO pracuje z Biurem Gubernatora w zakresie udzielania pomocy mieszkańcom 
w powrocie do pracy i odmrożeniu gospodarki poprzez program Odbudowa Illinois 
i serię inicjatyw.

• Uruchomiono nowy portal mający na celu pomoc w szybkim połączeniu osób 

poszukujących pracy z pracodawcami.

https://www2.illinois.gov/gethired/Pages/default.aspx

• Od chwili uruchomienia Get Hired:
• 400+ nowych pracodawców zarejestrowało się na stronie
• 129 dodanych wirtualnych targów pracy
• 12 660 dodanych ofert pracy – łącznie na stronie dostępnych jest 60 000 ofert

• Biuro ds. zatrudniania i szkoleń DCEO przeprowadza inicjatywy, takie jak Coursera 
i Tech Ready, aby pomóc w podniesieniu poziomu umiejętności mieszkańców Illinois. 
Dotacje zostaną przyznane WIOA tego lata, aby rozszerzyć zakres tych działań.

https://www2.illinois.gov/gethired/Pages/default.aspx


COVID-19: Wiadomość od Erin 
Guthrie,

dyrektor Departamentu Handlu i 
Możliwości Gospodarczych (DCEO)

stanu Illinois

Więcej informacji
Zapytania ogólne: 1-800-252-2923 lub CEO.support@illinois.gov

DCEO Regional Economic Development (Team RED):
CEO.TeamREDInquires@Illinois.gov –

Manny Lopez: manuel.lopez@Illinois.gov – 312-814-7129

Office of Minority Economic Empowerment: CEO.OMEE@illinois.gov

Restore Illinois Business Toolkit: www.illinois.gov/businesstoolkit

Zapytania dotyczące firm, które prowadzą niezbędną działalność: kontakt 
pod numerem 1-800-252-2923 lub adresem CEO.support@illinois.gov
– często zadawane pytania

Ubezpieczenie dla firm: należy skontaktować się z Departamentem Ubezpieczeń 
(DOI) w celu złożenia skargi online: 
https://mc.insurance.illinois.gov/messagecenter.nsf

Zapytania dotyczące federalnych pożyczek dla małych firm: kontakt 
pod numerem (800) 659-2955, pod adresem illinoisdo@sba.gov 
lub https://disasterloan.sba.gov

Strona Biura Gubernatora na temat COVID-19: 

coronavirus.illinois.gov 

Zasoby DCEO dotyczące COVID-19: www2.illinois.gov/dceo

Pytania?

Dziękujemy!

https://mc.insurance.illinois.gov/messagecenter.nsf
https://www2.illinois.gov/dceo/Pages/default.aspx
mailto:CEO.support@illinois.gov
mailto:CEO.TeamREDInquires@Illinois.gov
mailto:manual.lopez@Illinois.gov
mailto:CEO.OMEE@illinois.gov
http://www.illinois.gov/businesstoolkit
mailto:CEO.support@illinois.gov
https://www2.illinois.gov/dceo/Documents/Essential%20Business%20FAQ.pdf
https://mc.insurance.illinois.gov/messagecenter.nsf
mailto:illinoisdo@sba.gov
https://disasterloan.sba.gov/
https://www2.illinois.gov/dceo/Pages/default.aspx
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Perspektywa 

gospodarcza

Webinarium dotyczące sprawiedliwej 

odbudowy w hrabstwie Cook 

23 czerwca 2020 r.

Daniel Sullivan

Wiceprezes wykonawczy

Bank Rezerwy Federalnej w Chicago
Wyrażone tu przeze mnie poglądy są wyłącznie moje i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy reprezentowane 

przez Bank Rezerwy Federalnej w  Chicago lub System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.
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Przegląd

◼ Sytuacja kryzysowa wskutek pandemii COVID-19

– Środki mające na celu spowolnienie rozprzestrzeniania 

się wirusa miały niszczące wpływ na pewne gałęzie naszej gospodarki

– Ogromne spadki zatrudnienia i wzrost bezrobocia

◆ Najbardziej dotknęło to branże inne niż w przypadku większości 

recesji

◼ Dramatyczna reakcja polityki fiskalnej

– Pomoc doraźna, zwiększone UI, PPP, pomoc branżowa

– Duże wsparcie dla wydatków, ale opracowane z myślą 

o 3 miesiącach przestoju

◼ Obostrzenia ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa  

są obecnie łagodzone

– Działalność gospodarcza zaczyna powracać

– Przynosząc nieznaczną poprawę sytuacji w zakresie zatrudnienia
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Przegląd

◼ Scenariusz podstawowy: Szybki, ale niekompletny powrót 

do normy, a następnie długotrwały proces pełnej odbudowy

– Ogromny spadek produkcji w tym kwartale

– Bardzo silny wzrost w III kwartale, ale niewystarczający, 

aby w pełni zrównoważyć II kwartał

– Oczekuje się, że przedsiębiorstwa stopniowo znajdą 

sposób na bezpieczne zaspokojenie potrzeb 

większej liczby pracowników i klientów

– Ale dopóki wirus nie przestanie stanowić poważnego zagrożenia 

dla zdrowia, pełna odbudowa będzie bardzo trudna

◼ Duże zagrożenie: Pogorszenie się sytuacji dotyczącej wirusa

◼ Kolejne ryzyko: Obniżone wsparcie fiskalne w IV kwartale

◼ Niska inflacja prawdopodobnie będzie kolejnym problemem
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Źródło: Bureau of Labor Statistics z Haver Analytics

Chicago

USA

◼ kwiecień 2020 r. a kwiecień 2019 r.:

– USA: -13,3% Chicago: -12,8%

◼ Pewna poprawa w maju:

– USA: -11,7% Chicago: -12,1%

Wypłaty w USA i obszarze Chicago
4(Procent)
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Tym razem inne branże zostały najmocniej dotknięte

Branża Odsetek 
prywatnego 
zatrudnienia

Średnia 
płaca na 
godzinę

2008-10
Spadek 
zatrudnienia

2020
Spadek 
zatrudnienia

Przemysł prywatny łącznie 100 28,52 7,6 16,3

Budownictwo 5,9 31,31 26,6 13,9

Produkcja 9,9 28,24 16,7 10,7

Sprzedaż hurtowa 4,6 31,81 9,9 6,7

Sprzedaż detaliczna 12,1 20,88 7,6 15,1

Transport i magazynowanie 4,4 25,17 9,0 9,9

Media 0,4 42,52 0,4 0,7

Informacje 2,2 43,03 9,5 9,6

Działania finansowe 6,8 36,85 6,7 3,2

Usługi profesjonalne i biznesowe 16,6 34,41 8,4 10,6

Usługi edukacyjne i zdrowotne 19,0 27,90 -4,8 11,3

Rekreacja i gastronomia 13,0 16,85 4,6 49,1

Inne usługi 4,6 25,63 3,6 22,9
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Bezrobocie w USA i Chicago poszybowało w górę

2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Źródło: Bureau of Labor Statistics z Haver Analytics

◼ kwiecień 2020:

– USA: 14,7% Chicago: 15,8%

◼ Pewna poprawa w maju:

– USA: 13,3% Chicago: 15,3%

Bezrobocie w USA i Chicago
(Procent)
18

14

10

Chicago
6

USA
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Osoby bezrobotne w większości otrzymały tymczasowe zwolnienie

'12 '20

◼ Wiele osób bezrobotnych zgłosiło, że są na tymczasowym 

zwolnieniu:

– 3,6% siły roboczej bez zatrudnienia i aktywnie szuka pracy

– 9,7% siły roboczej jest na tymczasowym zwolnieniu

◼ To może sugerować, że szybki spadek jest możliwy

Komponenty bezrobocia
(Procent)

24

20

16

12

8

4

02000 '04 '08
■ Stopa bezrobocia, z wyłączeniem tymczasowych 

zwolnień

'16
■ Tymczasowe zwolnienia

Źródło: Bureau of Labor Statistics z Haver Analytics
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Stopa bezrobocia nie uwzględnia wiele dotkniętych osób

'122000 '04 '08
■ Stopa bezrobocia, z wyłączeniem tymczasowych zwolnień

■ Urlop bezpłatny

'16 '20
■ Tymczasowe zwolnienia

■ Bez pracy, chce pracować*

*Przedstawia, jaka mogłaby być stopa bezrobocia w rzeczywistości, gdyby te kategorie były uwzględnione w 

obliczeniach stopy bezrobocia Źródło: Bureau of Labor Statistics z Haver Analytics

◼ Jednak wiele osób, które nie zaliczają się do bezrobotnych, jest bez 

pracy

– 3,2% siły roboczej mówi, że jest zatrudniona, ale nie otrzymuje 

wynagrodzenia

– 8,6 mln osób z siły roboczej chce znaleźć pracę, ale jest 

to obecnie utrudnione

– Stopa bezrobocia wynosi raczej 20%

Różne środki niepełnego wykorzystania rynku pracy
(Procent)

24

20

16

12

8

4

0
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Nowsze wskaźniki: Ponowne otwarcie stanów

Wizyty w firmach, których działalność 

nie jest określona mianem niezbędnej
(Zmiana w procentach)

17 czerwca 

2020 r.

Stany zostały podzielone według tygodnia otwarcia w następujący sposób: 1. tydzień: AK, GA, OK, SC

2. tydzień: AL,CO,ID,ME,MS, MT,ND,TX,UT WY 3. tydzień: AR,AZ,FL,HI,IA,IN,KS,MO,NC,NE,NV,PA,RI,TN,WV

Źródło: Alexander and Karger (2020, Chicago Fed WP)

Przychody małych firm:
(Zmiana w procentach, 7-dniowa średnia ruchoma)

Pierwsze ponowne 

otwarcie
Pierwsze ponowne 

otwarcie

Stany otwarte ponownie 

w pierwszych 3 

tygodniach*

Stany otwarte ponownie 

w pierwszych 3 

tygodniach*

Reszta krajuReszta kraju

17 czerwca 

2020 r.
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Transfery zwiększyły dochód do dyspozycji

Źródło: Bureau of Labor Statistics z Haver Analytics
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◼ Spadek dochodów z wynagrodzenia o 8,5% 

w stosunku do roku ubiegłego

◼ Jednorazowy dochód osobisty wzrósł o 13,8% 

w stosunku do roku ubiegłego

– Różnica wynikająca z ogromnego wzrostu dochodów z tytułu transferu

– Jednak bez dalszych przepisów liczba transferów spadnie do IV kwartału

Dochód osobisty
(zmiana w procentach w ciągu 12 miesięcy)

15 Rzeczywisty dochód 

osobisty do dyspozycji

Rzeczywisty dochód osobisty –

kwoty transferów netto

Rzeczywiste 

wynagrodzenie

kwiecień 

2020



Prognozy przewidują gwałtowny spadek PKB

■ Mediana

85
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Poziom PKB
(Indeks, 2019:Q4=100)

105
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2019:K4 2020:K1

Wybór prognoz od znanych prognostyków

2020:K2 2020:K3 2020:K4
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PKB (zmiana w procentach, stopa roczna) K1 K2 K3 K4 2020 

K4 do K4

2021 

K4 do K4

Mediana -5,0 -36,9 20,4 10,0 -5,2 4,2
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Bezrobocie pozostanie wysokie

0

5
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15

Stopa bezrobocia 
(Procent)

20

2019-K4 2020-K1 2020-K2 2020-K3 2020-K4

■ Mediana

Wybór prognoz od znanych prognostyków

Stopa bezrobocia (procent) K1 K2 K3 K4 2021

K4

Mediana 3,8 14,2 11,2 10,1 7,5



Sesja pytań i odpowiedzi – Ed Sitar

✓ Prześlij pytanie w oknie czatu

✓ Użyj funkcji Raise Hand

• Możemy anulować wyciszenie 

Twojej linii
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