
 

 

 
 גָאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו   5/14/2021 אויף ּבַאלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גָאווערנער קָאומָאו ַאנַאנסירט טרַאנספָארמירנדע ּפרָאיעקטן אין פולטָאן און סענעקַא פָאללס ַאלס 
  מיליָאן געווינס $10טייל פון 

  
דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונג איניציָאטיוו וועט פינַאנסירן אונטערהייּבונגס ּפרָאיקעטן ווָאס וועלן  

  ווייטער פירן דעם גָאווערנער׳ס ציל צו בארייכערן ּביידע געגענטער
  

די ּפרָאיעקטן וועלן פארּבעסערן די ּבאקוועמליכקייטן ּביים ווַאסער־פראנט, שַאפן נייע ּפלעצער פַאר  
   וואוינונגען און געשעפטן, און שטיצן קלענערע ּביזנעסער און אינדוסטריעס.

  
לטָאן  גאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט אנאנסירט א ליסטע טראנספארמירנדע ּפראיעקטן פאר פו

די   מיליאן דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג איניציאטיוו געווינס. $10און סענעקַא פָאללס אלס טייל פון זייער 
ּפראיעקטן אין סענעקַא פָאללס וועלן פארּבעסערן די ּבאקוועמליכקייטן   13ּפראיעקטן אין פולטָאן און  16

ּביים וואסער, איּבערמאכן עקזיסטירנדע ּבנינים אויף צו שאפן נייע ּפלעצער פאר וואוינונגען און געשעפטן,  
די השקעות זענען א חלק פון דעם גאווערנער׳ס   און שטיצן קלענערע ּביזנעסער און אינדוסטריעס.

אנגייענדע ּבאמיאונגען אויף ווידער־אויפלעּבן דער ָאּפסטעיט עקאנאמיע און שאפן מער געלעגענהייטן  
  פאר צענטרַאל ניו יָארק און די פינגער לעיקס.

  
"מיר דארפן זיך פארשטעלן א נייעם ניו יָארק, און צוריק אויפּבויען א ּבעסערע און שטערקערע עקאנאמיע 

 .האט גָאווערנער קָאומָאו געזאגטן געהאט ּבעפאר די שוידערליכע ּפאנדעמיע," ווי דאס וואס מיר האב
"ּפראגראמען ווי דער דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונגס איניציאטיוו ּבאזארגן לאקאלע געגענטער מיט די  

רונג אין  די סטראטעגישע אינוועסטי יכולת׳ן צו קענען רעאליזירן זייערע דרייסטע אויסבליקן אויפ׳ן עתיד. 
פולטָאן און סענעקַא פָאללס וועלן איינשּפריצן א נייע אויפלעּבונג אין זייערע דַאונטַאון געגענטער און וועלן  

  שאפן א פארּבעסערטן ּפלאץ סיי פאר היינטיגע דורות און סיי פאר קומענדיגע." 
  

אנאמישע געזונט, סּפעציעל אז "א געזונטע דַאונטַאון איז העכסט נויטיג פאר א געגענט׳ס כללות׳דיגע עק
האט געזאגט ליּוטענַאנט   מיר גייען אט־אט אריין אין אן עתיד מיט׳ן ּפאנדעמיע אין דער פארגאנגנהייט," 

"דער דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונגס איניציאטיוו וועט פארשטערקערן   גָאווערנער קעטהי הָאכהּול.
ענטרַאל ניּו יָארק, אין די פינגער לעיקס, און איבער דעם  געגענטער דורך קלוגע געוואוקס שריטן אין צ

די ּפראיעקטן וואס זענען היינט אנאנסירט געווארן אין פולטָאן און סענעקַא פָאללס וועלן טוישן די   סטעיט.
ריכטונגס־גאנג פון די געגענטער, און מאכן פון זיי אויסגעצייכנטע דעסטינאציעס אויף צו ארּבעטן,  

  און האדעווען א פאמיליע."  פארוויילן,
  

  צענטרַאל ניו יָארק רַאיָאן -פולטָאן 
  

פולטָאן׳ס געווינס וועט אויסניצן די   .2019אין אוגוסט  געווינער  4רונדע פולטָאן איז דערקלערט געווָארן א 
י עקאנאמישע כחות וועלכע געפינען זיך אין  שטאט׳ס היסטארישע דַאונטַאון הַאוון־קווַארטַאל און ד 

פולטָאן׳ס געזונט, דינסט, און פַאּבריקאציע אינדוסטריעס און אין אירע וועגווייזיגע ּביזנעסלייט אויף צו  
די השקעות וועלן הייּבן די   פארּבעסערן די שטאט׳ס נאטירליכע און קולטורעלע אטראקציעס.

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-fulton-10-million-central-new-york-winner-fourth-round-downtown


 

 

ט, שטיצן קלענערע ּביזנעסער, צוריק אקטיווירן קאמערציעלע און  ּבאקוועמליכקייטן ּביים וואסער־פראנ
דאס וועט   אינדוסטריעלע אייגנשאפטן, און פארּבעסערן עפנטליכע פוסגייער וועגלעך און געזונט ָאנּבָאטן. 
שאפן א פארּבעסערטן לעּבנס־קוואליטעט, נייע דַאונטַאון וואוינונגען, געשעפטן, רעסטוראנטן, 

   ן, און ארבעטס געלעגענהייטן.פארוויילונגע
  

  ּפראיעקטן פינאנסירט דורך דער איניציאטיוו וועלן:
  

צוּברענגען נאך  :$2,000,000 -פַארּברייטערן ָאסוועגָא׳ס עיקר־נויטיגע געזונט סערוויסעס 
מעדיצינישע סערוויסעס צו דעם דַאונטַאון פולטָאן געגענט דורך די פארּברייטערונג פון דעם  

   (.Oswego Healthפולטָאן קַאמּפּוס פון "ָאסוועגָא העלטה" )
  

 :$1,500,000 -ווידער־אויפלעּבן ַא ליידיגע ּבנין ביי דעם געוועזענעם "נעסטלי" ּפלאץ 
און ווידערוועלן א פארלאזטע בנין ביי דעם אלטן "נעסטלי" ּפלאץ אויף א געמישטע איּבערּבויען 

דירות, אפיסעס, א  65צו   55אנגעטראגענע ּבאניצונגען רעכענען אריין  געניץ ּבוי־ּפרָאיעקט.
   רעסטוראנט, און א "נעסטלי" מוזעאום.

  
אויף דעם געוועזענעם "נעסטלי" ּפלאץ  פונַאנדערּבויען ַא נייע־פַאּבריקַאציע סטַארט־ָאּפ ּבנין 

ּבויען א נייעם ּבנין אויף דעם געוועזענעם "נעסטלי" ּפלאץ אויף צוציען און   :$860,000 -
   פארּברייטערן פארגעשריטענע סטַארט־ָאּפ פאּבריקאציע ּביזנעסער.

  
ויף צו  שַאפן ַא ּביזענס הילף געלט קאסע צוצושטעלן יכולת׳ן און פינאנציעלע שטיצע א

אויפשטעלן א פינאנס־קאסע צו  $750,000 -דערמונטערן דער דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונג 
העלפן לָאקַאלע ּביזנעסער מיט ּבנין פארּבעסערונגען, קויפן ּפערמאנענטע אויסריכטונגען, און  

   טעכנישע הילף.
  

 -הויּפט פַאּבריקאציע ּבנין  פארשטערקערן די אינפרַאסטרוקטור פון ּבנינים און מַאשינען ּביי
אונטערנעמען ּבנינים און אינפראסטרוקטור פארריכטונגען ּביי דעם "הּוטַאמַאקי"   $420,000

(Huhtamaki ,פאּבריקאציע קאמּפוס אויף אויסצוהאלטן דזשַאּבס, דערהייּבן די גאסן אויסזעה )
   און פארּבעסערן פוס־גייער סעיפטי.

  
 -קונסט און פַארוויילונג אין הַארץ פון דַאונטַאון פולטָאן הייּבן דעם דַאך פאר 

 CNY Community Artsפארּבעסערן די "סי.ען.וויי. קאמיוניטי ארטס סענטער" ) :$352,000
Center  דורך גלייך מאכן דעם דאך אויף דרום זייט פון ּבנין אויף צוצופאסן צום יעצטיגן מעזַאנין )

דַאך הויכקייט, וואס וועט שאפן נייע באניץ־פלעצער פאר פארברייטערטע אקטיוויטעטן, און  
   פארענדיגן ַאן־סַײט פארריכטונגען.

  
  -פארּבעסערונגען שַאפן ַא דַאונטַאון ַאטמָאספערע דורך פארשידנארטיגע 

אונטערנעמען רענאוואציע און פארּברייטערונג אקטיוויטעטן ּביי זעקס קאמערציעלע  :$185,000
"קַאיּוגַא  ,(Canalview Mall"קַאנַאלוויּו מָאלל" ) פלעצער אין צענטער פון דַאונטַאן פולטָאן:

 ,(Dizzy Block Brewing"דיזזי ּבלָאק ּברּואינג" ) ,(Cayuga St Cafeסטריט קַאפע" )
 Fulton"פולטָאן פַאמילי מעדיסין" ) ,(Empire Drone Company"עמּפייער דרָאון קָאמּפַאני" )

Family Medicine( "רענאווירן, און "טעווערן ָאן דע לָאק )Tavern on the Lock )
   פארברייטערן. 

  
גאסטהויז און   צוריקברענגען און איבערמאכן א פארלאזטער היסטארישער בנין אויף א

איבערמאכן א היסטארישער אויסגעליידיגטער בנין וואס געפונט זיך ביי  : $140,000 -קאפע־הויז 



 

 

שטוביגע   6־צו־4, א  (Kings Road Innסט סטריט אויף "קינגס רָאוד ִאין" )1סאוט   181
   גאסטהויז מיט א קאפע־צימער און פארוויילונגס פלאץ.

  
אונטערנעמען אינעווייגע און   :$137,000 -ן דאונטאון פולטאן צושטעלן פעסט־פוד אפציעס אי

דרויסנדיגע רענאוואציעס אויף א ליידיגער בנין אויף צו שאפן א קאונטער־סערוויס רעסטוראנט 
דאס פלאץ וועט אנטהאלטן אן דרויסנדיגע טעראסע מיט א  מיט א גלאבאל־אינספירירטע מעניו.

   דורך־דרייוו ָאּפנעם פענסטער.
  

רע־  : $112,000 -געיטוועי קארידאר"   481איבערבויען א קאמערציעלע בנין אין דער "
אקטיווירן א שַאּפּפינג צענטער וואס מען קען אנזעהן פון דעם געיטוועי פאר נייע און  

נייע טענאנטס וועלן אריינרעכענען א ּבַארּבער־שַאּפ און א ּביּוטי־סוּפליי   עקזיסטירנדע טענאנטס.
   ט.געשעפ

  
פארשענערן און פארבעסערן דאס באניץ־מעגליכקייט פון פולטאן׳ס וואסער־פראנט פאר  

מאדערניזירן און פארשענערן די וואסער־פראנט  :$1,713,000 -איינוואוינער און באזוכער  
( אויף צו שאפן א פרעמיער  Canal Landing Marinaגעגענט און "קאנאל לאנדינג מארינע" )

ן אטראקציע פאר שיפלער, באזוכער און איינוואוינער, און גלייכצייטיג עס  דעסטינאציע או
   צונויפבינדן מיט דעם הויפט דאונטאון געגענט.

  
  -גרענעץ  DRIבויען געמישטע באניץ פוסגייער וועגלעך אינערהאלב דעם 

ל" פארענדיגן דאס געבוי פון דעם "ּפעטט־ֿפיינדער קַאנַאל טַאו־ּפעטט טרעי :$820,000
(Pathfinder Canal Towpath Trail אויף מזרח פון דעם אסוועגא טייך, איינשטעלן )

דעקאראטיווע אויפלייכטונגען אויף די בראדוועי און אוניידא סטריט בריקן, און אויפשטעלן נייע  
   צוימען אויף דעם אוניידא בריק.

  
מאדערניזירן און ענערגיזירן דעם לייברערי אויף בעסערע צוטריט און שאפן א קולטורעלע 

אונטערנעמען פארבעסערונגען צו   :$311,000 -דעסטינאציע פאר איינוואוינער און באזוכער 
( צו שאפן נייע  Fulton Public Libraryדעם היסטארישן "פולטָאן ּפָאּבליק לייּברערי" )

די ארבעט וועט ארייננעמען דאס  דרויסנדיגע באניץ פלעצער און צו פארבעסערן סעיפטי. 
איבערמאכן פון צוויי נויטפאל טרעפ איינשטעלונגען, איבערמאכן צוויי קוימענעס, און בויען צוויי  

   דרויסנדיגע זיצונג פלעצער צונויפגעבינדן מיט דעם טרעיל סיסטעם.
  

צושטעלן  $200,000 -ירן אינטערנעט סערוויסעס אין דעם שטאט פולטאן מאדערניז
פארלעסליכע היי־ספיד אינטערנעט פאר לאקאלע ביזנעסער און איינוואוינער דורך אינסטאלירן 

   פייּבער־ַאּפטיק און וויי־פיי אינפרעסטרוקטור.
  

און שילדן"  איינשטעלן א געמיינשאפט־געשטיצטע דאונטאון "היסטארישע צייכענער 
מפרסם זיין די דאונטאון פולטאן אטראקציעס, אריינגערעכנט דער  :$100,000 -פראגראם 

היסארישער דיסטריקט, "ּפעטט־פיינדער", "טָאו־ּפעטט ענד קאנאל־וויּו טרעילס", און דער  
   "סי.ען.וויי. ַארטס סענטער".

  
יינפיל געבוי פון געמישטע באניץ אויפפרישן דער שטאט׳ס זָאונינג קָאוד אויף צו ערלויבן א

אויפפרישן די שטאט׳ס זָאונינג קָאוד און   $100,000 -סט סטריט 1פלעצער לענגאויס סאוט  
סט סטריט, אויף  1געגענט, און ספעציפיש לענגאויס סאוט  DRIאויסשטעל אנווייזונגען פאר דעם 

ויסבליק פאר דעם דאונטאון  צוציען און שטיצן נייע געבוי וועלכע איז איינשטימיג מיט דעם א
   געגענט.



 

 

  
  פינגער לעיקס רַאיָאן -סענעקַא פָאללס 

  
דאונטאון סענעקַא  .2019אין נאוועמבער  געווינער  4רונדע סענעקַא פָאללס איז דערקלערט געווָארן א 

ט און די סַאקעטט דיסטריקט,  פָאללס איז א פוסגייער־צוגעפאסטער געגענט צענטרירט ארום פָאלל סטרי
מיט א שטארק  וועלכע טוען ביידע סערווירן איינוואוינער, ביזנעסער, מוזעאומס, און באזוכער. 

דערמוטיגטער ארבעטער־קראפט, אן אקטיווע ביזנעס געמיינשאפט, און גרינגע צוטריט צו די פינגער  
די פראיעקטן וועלן   דער־אויפלעבונג.לעיקס איז דאס געגענטל אויפ׳ן שוועל פון א היסטארישע ווי

פארבעסערן היסטארישע און קולטורעלע אייגנשאפטן, צושטעלן בעסערע וואסער־פראנט 
 באקוועמליכקייטן, און שטיצן קלענערע ביזנעסער, טוריזם פלעצער, און פארבינדענע אינפרעסטרוקטור.

רן די השפעה אויף ארומיגע פראיעקטן,  די השקעות וועלן העלפן דערמוטיגן נאך אינוועסטירונגען, העכע
  און שטיצן די דאונטאון עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוון.

  
  ּפראיעקטן פינאנסירט דורך דעם איניציאטיוו וועלן: 

  

 -אופשטעלן דעם "נעשענעל ווימען׳ס הָאלל ָאוו פעים" אלס א דעסטינאציע 
איבערבויען די איקאנישע קוימען, אינסטאלירן נייע פערמאנענטע אויסשטעלונגען,  :$1,000,000

און דאס געבוי פון א קָאוד־איינגעשטימטער עלעוועיטער און אויסנווייניגע טרעפ פאר צוטריט, און  
צווייטע, דריטע, און פערטע שטאקן אויף צוצוגעבן פלאץ פאר דעם מוזעאום  און   פארברייטערן די

   אויף צו פארבעסערן דער היסטאריש קולטורעלע דעסטינאציע.
  

מוזעאום  :$912,000סכום  -איבערמאכן דעם "איט׳ס א וואנדערפול לייף מוזעאום" 
ר דעם בנין און רענאוואציע פון  פארברייטערונג וועט אריינרעכענען געבוי סטאביליזאציע פא

פארנט וואס וועט אפצושפיגלען איר היסטארישע אויסזען, פארבעסערן צוטריט, און אויפשטעלן  
די פארברייטערונג איז דער ערשטער פאזע פון דעם דערווארטעטן מולטי־פאזע  נייע שילדן.

   פארברייטערונג.
  

איבערמאכן די פריערדיגע סטעיט  :$605,000 -אקטיווירן דעם סטעיט סטריט סטאנציע 
   סטריט באן סטאנציע אויף א פול־סערוויס איטאליענער רעסטוראנט און באנקעט זאל.

  
א בנין פארבעסערונגס  :$600,000  -אויפשטעלן א בנין פארבעסערונגס פינאנס קאסע 

ווערן אויף צוצושטעלן פינאנסירונג פאר דאונטאון בנינים  פינאנס קאסע וועט אויפגעשטעלט 
   אייגנטימער אויף צו שטיצן בנינים פארבעסערונג פון אינענווייניג און פון אינדרויסן. 

  
איבערמאכן דעם האטעל׳ס ערשטע  :$405,000 -ווידער־אויפלעבן דעם גָאאולד האטעל 

שטאק, אריינגערעכנט לַאּבי פארבעסערונגען, איבערמאכן דעם רעסטוראנט אויף א דאפלט־
    באניציג קאפע שטוב און גאסטרא־טרינקסצומער און אריבערציען דעם ּבַאר אויף א נייעם פלאץ.

  
שן דאס באניץ פון דעם  איבערטוי :$450,000 -איבערמאכן דעם היסטארישן הָאנטינגטאן בנין 

האלב פון די   ־דירה׳דיגע קאמפלעקס.50היסטארישן הָאנטינגטאן בנין אויף א מעסיג־פרייזיגע 
   דירות וועלן זיין רעזערווירט אויף פערמאנענטע וואוינונגס־שטיצע פאר ארמיי וועטעראנען.

  
כן צוויי דאונטאון  איבערמא :$400,000 - גרונדן א קעכערישע פעאיגקייט סטודיא און דירות 

בנינים אויף אן ערשט־שטאקיגן פראקטיש קעכערישע פעאיגקייט סטודיא, און איבערמאכן די  
   ליידיגע אויבערשטע שטאקן אויף מעסיג־פרייזיגע דירות.

  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-seneca-falls-10-million-finger-lakes-winner-fourth-round-downtown


 

 

איבערמאכן די   :$400,000 -אויפשטעלן דירות ביי די "פינגער לעיקס העלט אינסטיטוט" 
  10אקיגע קלאסרומס פון דער געוועזענער "סט. פאטריק שולע" אויף אויסגעליידיגטע צווייטע־שט

   מעסיג־פרייזיגע דירות אין דעם געמישטע־באניץ בנין.
  

איבערמאכן דעם אויסגעליידיגטע דריטע־שטאק  $253,200 -רענאווירן דעם "דעניעלס בלאק" 
ות, וועלכע וועלן סערווירט  אין דעם "דעניעלס בלאק" אויף פינף נייע גרינג־צוטריליכע לַאפט דיר

   ווערן דורך א נייע עלעוועיטער.
  

( People's Park"ּפיּפלס ּפארק" ) :$3,690,000 -"נָארט קאנאלסייד פערבעסערונגען 
פארבעסערונגען, אריינגערעכנט נייע פוסגייער וועגן און וועראנדעס מיט אויסבליק־פונקטן  

איבער׳ן קאנאל, באגראבן יוטילי ליניעס, און צושטעלן גרינגערע צוטריט צום קאנאל פון דעם  
    דאונטאון געגענט.

  
 -פארבעסערן דעם "העריטעדזש ענד אינפארמעישען סענטער אוו סענעקא פאללס" 

צושטעלן פארבעסערונגען צו דעם "העריטעדזש ענד אינפארמעישען סענטער"  :$533,082
(Heritage and Information Center)  אריינגערעכנט א נייעם פארנט־געבוי, אויפפרישן ,

פערמאנענטע אינווייניגע אויסשטעלונגען, אינסטאלירן א נייע עלעוועיטער און רענאווירונגען פאר  
   ער.שיפלער פלעצ

  
אינסטאלירן ׳סטריט ליעג׳   :$324,000 -פערבעסערן געמיינשאפטליכע פארוויילונגס פלעצער 

( און א  Seneca Falls State Parkשפיל־מכשולות צו דעם "סענעקא פאללס סטעיט פארק" )
ADA-."איינשטימיג קאיאק אויסגיי־פונקט ביי דעם "קאמיוניטי רעקריעישען סענטער   

  
אינסטאלירן א נייע אריינפיר־  $177,718 -עם "ֹלודאוויגא סקולפטור טרעיל" פארבעסערן ד

טויער פלאזא, אויפפרישן די וועגלעך אויבערפלאך אויף גרינגערע באניץ פאר אלעמען, און צולייגן  
    הסבר־טאוולען צו די סקולפטורן.

  
ביידע געגענטער האבן אויסגעלייגט א סטראטעגישע אינוועסטירוגס פלאן אויף ווידער־אויפלעבן זייערע  

 מיליאן געווינס. $10אין פלאנירונגס פינאנס־קאסעס פון די   $300,000דאונטאון געגענטער מיט  
ר, און  לאקאלע פלאנירונגס קאמיטעס, צוזאמגעשטעלט פון שטאטישע פארטרעטער, געמיינשאפט פירע

אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען האבן אנגעפירט די ארבעט, בייגעהאלפן דורך א מאנשאפט פון  
די סטראטעגישע אינוועסטירוגס פלענער   מומחים און שטאט־פלאנירער פון דעם פריוואטן סעקטאר.

אנטוויקלונגען,  האבן אונטערזיכט לאקאלע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירט עקאנאמישע 
טראנספארטאציע, וואוינונג, און געמיינשאפטליכע פראיעקטן וועלכע זענען איינשטימיג מיט דעם  

  קאמיוניטי׳ס אויסבליק פאר דאונטאון ווידער־אויפלעבונג און וועלכע שטייען גרייט אויף דאס אויסצופירן. 
  

׳ס אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו פולטאן  די פראיעקטן זענען די לעצטע דוגמאות פון גאווערנער קאומאו
     און סענעקא פאללס און צענטראל ניו יארק און די פינגער לעיקס.

  
"דער דאונטאון ווידער־ניו יארק "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזַאנַא רָאסַאדָאו האט געזאגט,
ירן די לאקאלע קאמיוניטיס און  אויפלעבונגס איניציאטיוו אינוועסטירונגען האבן די כח אויף ווידער ענערג

די   אין דעם פארגאנגנהייט. 19-זיי גרייט מאכן זיך אויפבויען אויף צוריק פאר א וועלט מיט׳ן קאוויד
סטראטעגישע פראיעקטן, אויסגעקליבן דורך א צוזאמענגעארבעטער פלאנירונגס פראצעס, וועט אויסניצן  

פריוואטע השקעות צו העלפן פולטאן און סענעקא פאללס צו שאפן א שפראדלדיגע דאונטאון מיט  
י קאמיוניטיס זיך  אויפגעלעבטע ביזענעסער, מיט נייע וואוינונגס געלעגנהייטן און באקוועמליכקייטן פאר ד

די געווינענע פראיעקטן וועלן אונטערהייבן די שטעט בשעת זיי עפענען זיך אויף צוריק, און   צו דערקוויקן.



 

 

איך קוק ארויס אויף צו זען ווי די געוואלדיגע פראיעקטן וועלן אויפגעלעבט ווערן און צושטעלן א געזונטן  
  צוקונפט פאר די איינוואוינער." 

  
סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל" קאמישענער רוט עננע וויסנאוסקאס האט  "ניו יארק 
"גאווערנער קאומאו׳ס דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו וועט געבן די כוחות פאר די  געזאגט,

ן  דורך געצילטע אינוועסטירונגען, טוישן מיר איבער דאונטאו שטעט צו דערגרייכן זייער פולן פאטענציאל.
געווינענע   29די  געגענטער איבער דעם סטעיט אויף אויפגעלעבטע און געוואונשענע שטאט צענטערס.

פראיעקטן פאר פולטאן און סענעקא פאללס וועלן אנטוויקלען נייע וואוינונג און ביזנעס געלעגענהייטן,  
עט שטיין לטובת די  פארבעסערן אינפראסטרוקטור, און צופירן צו קלוגע עקאנאמישע געוואוקס וואס וו

  איינוואינער יארן אין דעם צוקונפט.
  

( במקום־קאמישענער און  Empire State Development"עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" )
, "די געצילטע, קאמיוניטי־געפירטע  עריק גערטלער האט געזאגט CEOפרעזידענט און דעזיגנירטע 

דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו אינוועסטירונגען אין פולטאן און סענעקא פאללס וועלן געבן  
קראפט פאר די עקאנאמישע מאטארן וועכע זענען נויטיג אויף צו שטיצן לאקאלע ביזנעסער און 

האלטן אין איין פארבעסערן די   DRIטן פון דער די  טראנספארמירנדע פראיעק צוברענגען געוואוקס.
לעבנס־קוואליטעט אין די געגענטער איבער דער טסעיט און וועט ווייטער שטיצן אונזער ארבעט אויף זיך  

   ." פארשטעלן א נייעם ניו יארק און אויף אויפבויען נאך שטערקער פאר קומענדיגע דורות
  

 Fingerשינעל עקאנאמיק דעוועלאפמענט קאונסיל" )די פארזיצער פון דער "פינגער לעיקס רידז
Lakes Regional Economic Development Council) באב דאפפי, פרעזידעט און ,CEO  פון

 Greater Rochester Chamber of"גרעיטער ראטשעסטער טשעמבער אוו קאמערס" )
Commerce)( "און דעניס באטטעלס, פרעזידענט פון "סוני דזענעסעאו ,SUNY Geneseo)  האבן ,

"די דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו טוט אויפהייטערן די עקאנאמישע רענעסאנס יעצט געזאגט,
אונטערוועגס אין סענעקא פאללס דורך אינוועסטירן אין אירע אייגנארטיגע לאקאלע אייגנשאפטן, וועלכע  

די   ן דעם הערליכן דאונטאון געגענט.וועלן צוציען דזשאבס און פריוואטע אינוועסטירונגען אי 
סטראטעגישע און פארשידנארטיגע פראיעקטן וועלן העלפן אנטוויקלען דער ביזנעס דיסטריקט, בויענדיג  

אויף אונזערע באמיאונגען אויף צו פארזיכערן אז דער פינגער לעיקס ראיאן מאכט כסדר ווייטערדיגע  
  פארשריטן." 

  
די פארזיצער פון דעם "צענטראל ניו יארק רידזשינעל עקאנאמיק דעוועלאפמענט קאונסיל" 

(Central New York Regional Economic Development Council)  ,ראנדי וואלקען ,
פון "מעניופעקטשורערס עסאסיעישען אוו סענטראל ניו יארק"   CEOפרעזידענט און 

(Manufacturers Association of Central New York)  און דעּבארע סטענלי, פרעזידענט פון ,
 State Uiversity of New York atדער "סטעיט יוניווערסיטי אוו ניו יארק עט אסוועגא" )

Oswego) די דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו וועט אויפהייטערן פולטאן׳ס  , האבן געזאגט" ,
אלע כוחות, צוציען דזשאבס און פריוואטע אינוועסטירונגען וועלכע  צוקונפט דורך אינוועסטירן אין לאק

די סטראטעגישע און פארשידנארטיגע פראיעקטן וועלן בלי   וועלן טראנספארמירן דעם דאונטאון געגענט.
ספק בויען אויף אונזער קאנצענטרירטע באמיאונגען צו בויען מאמענטום אין דעם ראיאן און פארזיכערן  

  יו יארק וועט ווייטער אנגיין מיט איר אויפגאנג." אז צענטראל נ
  

, "דאונטאונס זענען אפטמאל דאס הארץ פון דעם קאמיוניטי און  סענאטאר ּפעטטי ריטשי האט געזאגט
די פראיעקטן וואס מען   ווען מען אינוועסטירט אין זיי, גרייכט ווייט די השפעה פון די טראנספארמאציע.

צן אויס עטליכע פון די שטאט פולטאן׳ס גרעסטע מעלות, אריינגערעכנט איר  האט היינט אנאנסירט ני
איך קוק ארויס מיט נייגער און פרייד צו זען די ווירקונג עס וועט   רייכע היסטאריע און דער וואסער־פראנט.



 

 

האבן אויף צו בויען די עקאנאמיע פון דעם שטאט און עס מאכן א צוציענדיג פלאץ פאר מענטשן צו  
  וינען, ארבעטן, און באזוכן." ווא

  
, "די דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו  אסעמבלי מיטגליד וויליאם בארקלעי האט געזאגט

העלפט טראנספארמירן די געגנטער און שטעלן צו פילע געלעגנהייטן פאר איינוואוינער פון ָאּפסטעיט ניו  
ספעציפיש, די פראיעקטן אין פולטאן און סענעקא פאללס וועלן צושטעלן באאיינדרוקספולע  יארק.

איך קוק שטארק ארויס   ר־פראנט געגנט און די ארומיגע אייגנשאפטן.פארבעסערונגען צו די דער וואסע
אויף דער פארענדיגונג פון די פראיעקטן, אויף צו זען ערשט־האנטיג די השפעה עס וועט האבן אויף  

   איינוואוינער, קלענערע ביזנעסער, און די לאקאלע עקאנאמיע." 
  

אונזער ָאּפסטעיט מעין סטריטס און דאונטאונס , " אסעמבלי מיטגליד וויליאם בארקלעי האט געזאגט
זענען אוצרות פאר ניו יארק, און זייער ערפאלג איז נויטיג פאר ניו יארק׳ס עקנאמישע ווידער־

פראיעקטן וואס וועלן מאכן   13די דאזיגע אינוועסטירונג אין סענעקא פאללס וועט פינאנסירן  אויפלעבונג.
איך בין שטאלץ צו פארטרעטן   ואוינען, ארבעטן, און באזוכען. סענעקא פאללס א בעסערע פלאץ צו ו

סענעקא פאללס מיט איר היסטארישע עבר און איך בין באגייסטערט ארויסקוקנדיג אויף די  
אויפגעלאכטענע צוקונפט עס ערווארט סענעקא פאללס א דאנק די דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס 

  איניציאטיוו." 
  

, "די אינוועסטירונגען אין די שטאט פולטאן  ולטאן דיענע מייקלס האט געזאגטדער מעיאר פון שטאט פ
איך בין דאנקבאר פאר׳ן   וועלן העלפן טראנספארמירן די דאונטאון געגנד און שטיצן קלענערע ביזנעסער.

גאווערנער׳ס אנגייענדע שטיצע פאר די דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו, וואס וועט העלפן  
איך קוק ארויס   .19-ולטאן זיך אומקערן נאך שטערקער אין איר פולקאם פארבעסערונג נאך׳ן קאווידפ

מיט באגייסטערניש צו זען ווי די פראיעקטן וואס מען האט היינט אנאנסירט וועלן העלפן דעם ווידער־ 
  וקס." אויפבלי פון די קאמיוניטי, שטיצן קלענערע ביזנעסער, און ברענגען עקאנאמישע געווא

  
, "די אויסגעקליבענע פראיעקטן פאר  סענעקא פאללס סופערווייזער מייקל פעראררא האט געזאגט

סענעקא פאללס׳ס דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו וועט דערהייבן דעם גאנצן קאמיוניטי און  
יזנעסער, און שאפן  דורך משקיע זיין באדייטפולע קולטורעלע קרעפטן, שטיצן קלענערע ב אומגעגענט.

איך   נייע וואוינונגס מעגליכקייטן, וועט סענעקא פאללס זיין גוט אהערגעשטעלט פאר די קומענדיגע יארן.
  קוק ארויס אויף צו זען ווי די פראיעקטן ווערן אויפגעלעבט." 

  
  דער דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו

  
דער דאונטאון ווידער־ —האט גאווערנער ענדרו קאומאו אנגענומען א גרויסע נייע איניציאטיוו 2016אין 

יאטיוו האט דער גאווערנער אונטערגענומען אגרעסיווע שריטן צו  דורך דעם איניצ .אויפלעבונגס איניציאטיוו
פארשנעלערן און פארברייטערן די דאונטאונס און זייער אומגעגענד צו דינען אלס צענטערס פון  

דער   אקטיוויטעטן און אונטערהייבונגס־מיטלען פאר אינוועסטירן אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט.
ר א ערשטמאליגער וועגווייזיגער ווירקונגס פלאן וואס טוט צונויפבינדן סטרעגישע  איניציאטיוו שטעלט פא

    פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.
  

מיליאן צו אינוועסטירן אין די דאונטאונס וואס  $400אין משך פון פיר יאר האט דער סטעיט פארשפראכן 
זענען מוכשר אויף ווידער־אויפבליאונג, און פארמאגן די פאטענציאל אויף מאגנעטיש צוצוציען ווידער־

די   אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאבס, עקאנאמישע און וואוינונגס פארשיידן־מיניגקייט, און געלעגנהייטן.
וניטיס ווערן נאמינירט דורך די עקאנאמישע אנטוויקלונגס ראטן אין דער  אנטייל־נעמענדיגע קאמי

סטעיט׳ס צען ראיאנען, באזירט אויף דעם דאונטאון געגענט׳ס טראנספארמירונגס פאטענציאל, און יעדע  
מיליאן אויף צו אנטוויקלען א דאונטאון סטראטעגישע  $10קאמיוניטי ווערט פרעזענטירט מיט 
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לאן און אויספירן עיקר אונטערהייבונגס פראיעקטן וועלכע וועלן אפירברענגען דעם  אינוועסטירונגס פ
דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך "סעקרעטערי אוו   קאמיוניטי׳ס אויסבליק אויף ווידער־אויפלעבונג.

אר און א קאמיוניטיס באקומען שטיצע פון מומחים אין דעם פריוואטן סעקט סטעיט" רָאזזענע רָאסַאדָאו.
 Department ofמאנשאפט פון סטעיט אגענטורן אנגעפירט דורך דער "דעפארטמענט אוו סטעיט" )

State( "אין נאנטע שותפות מיט "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט )Empire State Development  און )
  (.Homes and Community Renewal"האומס ענד קאמיוניטי ריניועל" )
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