
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/14/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 

 

גָאווערנער קָאומָאו ַאנַאנסירט צען טרַאנספָארמירנדע ּפרָאיעקטן אין נייעגרע פָאללס ַאלס טייל פון  
  ביישטייערונג DRIמיליָאן  $10

  
צען פראיעקטן וועלן ווידער־אנטוויקלען קאמערציעלע ערטער מיט געמישטע־באניץ אנטוויקלונגען 

  און גאסנשאפט פארבעסערונגען
  

אינוועסטירונג אין נייעגרע פאללס איז א טייל פון סטראטעגישע ציל צו   DRIמיליאן  $10
   באררייכערן די געגענט מיט וויכטיגע אונטערהייבונגס פראיקאטן

  
טראנספארמירנדע ּפראיעקטן פאר   10גאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט אנאנסירט א ליסטע פון  

 מיליאן דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג איניציאטיוו ביישטייערונג. $10נייעגרע פָאללס אלס טייל פון זייער 
די סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלן פארשטערקערן קלענערע ביזנעסער, שטיצן פריוואטע  

אינוועסטירונגען אין ווייניג־באנוצטע בנינים, און ברענגען דירות, קאמערציעלע ערטער, און א האטעל צו  
אנגייענדע   די אינוועסטירונגען זענען א חלק פון דעם גאווערנער׳ס דעם היסטארישן בריק דיסטריקט.

ּבאמיאונגען אויף ווידער־אויפלעּבן דער ָאּפסטעיט עקאנאמיע און שאפן מער געלעגענהייטן פאר דעם  
  מערב ראיאן.

  
"די אינוועסטירונגען וואס מיר מאכן אין נייעגרע פאללס אלס א טייל פון דעם דאונטאון ווידער־ 

פון אונזער פָאקוס אויף איבערבויען ניו יארק  אויפלעבונגס איניציאטיוו זענען א הויפט־וויכטיגער חלק 
, גיבן  DRI"דורך דעם  האט גאווערנער קאומאו געזאגט.סטעיט אויף בעסערס ווי קיינמאל בעפאר," 

מיר די כוחות פאר די לאקאלע געגענטער אויסצופירן זייער אויסבליק פאר די דאונטאון געגענטער,  
די   ר, דירות, און פארוויילונגס געלעגנהייטן פאר יעדן.וועלכע וועלן באזארגן א שפע פון ביזנעסע

פראיעקטן וועלן בויען אויף די כוחות וואס עקזיסטירן אין דעם וועלט־בארימטן נייעגערע פאללס אויף צו  
  העלפן דאס ווידער־אויפלעבונג פון מערב ניו יארק." 

  
יו יארקער און אפטע באזוכער  , "אלס א מערב נליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול האט געזאגט

אין נייעגערע פאללס ווייס איך אז דער שטאט איז א קריטישע עקאנאמישע אייגנשאפט וואס האט אסאך  
דורך אונזער דאונטאון ווידער אויפלעבונגס איניציאטיוו, בויען מיר נייעגערע פאללס אלס   צו ביישטייערן.

שאפן מער עקאנאמישע געלעגנהייטן און ווייטער   א וועלטס־קלאסישע טוריזם דעסטינאציע אויף צו
טראנספארמירן דעם געגענט אויף א געוואונשענדע פלאץ צו ארבעטן, פארוויילן און אויפציען א  

  פאמיליע." 
  

. דער בריק  2019אין אוגוסט  געווינער 4רונדע   DRIאיז באשטימט גאווארן א נייעגרע פאללס 
דיסטריקט, פריער באקאנט אלס נארט מעין סטריט אדער "דע נארט ענד" האט היסטאריש סערווירט 

היינט ווערט דער דיסטריקט   אלץ דער דאונטאון שאּפּפינג דיסטריקט פאר נייעגערע פאללס.
ארענדיגטן  ווידעראמאל אויפגעבוירן מיט א ווידער־אויפבליאונג וואס נעמט אריין דעם לעצטנס־פ

אינטערמאדאלן באן סטאנציע, נייע פארבינדפונקטן צו דער וואסער־פראנט, און קולטורעלע 
וועט אויסנוצן און דערגאנצן די פארבעסערונגען, ווי אויך דעם "ראבערט מאוזעס  DRIדער  אטראקציעס.
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ר, ווי אויף  פארקוויי רעמואוועל פראיעקט" דורך שטיצן דאס אויפבוי פון גרין־נאטורישע פלעצע
גאסנשאפט פארבעסערונגען מיט באלייכטונגען און טראפיק בארואיגונגס מיטלען, וועלכע וועלן העלפן  

אנדערע פראיעקטן וועלן   שטיצן די געפלאנטע פריוואטע אינוועסטירונג אין דעם דאונטאון געגענט.
ונטער־באנוצטע בנינים, פארשטערקערן קלענערע ביזנעסער, שטיצן פריוואטע אינוועסטירונגען אין א

  ברענגען דירות און קאמערציעלע ערטער און א האטעל.
  

  נעמען אריין: DRIדי ספעציפישע פראיעקטן וועלכע וועלן פינאנסירט ווערן דורך דעם נייעגערע פאללס 
  

אנטוויקלונג פון אן אקאדעמישע און   :$1,100,00 -אויפשטעלן אקאדעמישע אינאוואציע צענטער 
דאס ארט וועט צושטעלן   (.Niagara Universityגעמיינשאפטליכע ארט פאר נייעגערע אוניווערסיטאט )

פראפעסיאנעלע ארבעטסקראפט טרענירונג, דזאב פארמערונג סערוויסעס, ׳ענגליש אלס צווייטע  
קלענערע ביזנעס אנטוויקלונג, פריע   שפראך׳ פראגראמען, שטאטישע אנטוויקלונג און פלאנירונג,

  לאבאראטאריע. eSportsאינגווארג אויפזעהן, און אן  
  

רענאווירן צוויי   :$700,000 -מעין סטריט אויף א בוטיק האטעל  1812+   1810טראנספארמירן 
  ליידיגע מעין סטריט בנינים אויף א געמישטע־באניץ פלאץ מיט געשעפטן און בוטיק האטעל צימערן.

  
אויספירלעך אויפשטעלן אן   :$620,000 -אויספירן א קליינע פראיעקטן־ביישטייערונגס קאסע 

אייגנשאפט־פארבעסערונגס ביישטייערונג פראגראם אויף צו פארבעסערן קליין־פארנעמישע בנינים 
  געגענט. DRIאיבער דעם 

  
רענאווירן דעם   :$500,000 -מעין סטריט אויף א געמישטע־באניץ דעוועלאפמענט  2025רענאווירן 

בנין אויף צו פארבעסערן דעם קאנוויניענס געשעפט, צולייגן א ריטעיל געשעפט   SF 9,900עקזיטירנדן 
פלאץ אויף נייעגערע סטריט אויף דעם ערשטן שטאק, און בויען דירות אויף די צוויי אויבערשטע  

  שטאקן.
  

  2002רענאווירן  :$400,000 -טן און אפיסעס מעין סטריט אויף געשעפ   2002ווידער־אנטוויקלען 
מעין סטריט אויף א געמישטע באניץ בנין מיט געשעפטן און געמיינשאפט צימערן אויף דעם ערשטן  

די ערשטער שטאק געמיינשאפט צימערן וועט מען קענען ניצן אויף   שטאק, ווי אויך מאדערנע אפיסעס.
  כלל פארזאמלונגען.

  
שאפן א קליינע   :$250,000 -שאפן א דרויסנדע עסן פלאץ און מוזעאום ביי דיקאמיללא בעקעריי 

מוזעאום און גאלעריע, דרויסנדע עסן פלאץ, פוסגייער טראטואר, און לאנדשאפט פארבעסערונגען ביי  
   וקציע.איינקויפן העכסט־מאדערניזירטע אויסריכטונגען אויף צו פארמערן פראד דיקאמיללא בעקעריי.

  
גאסנשאפט   :$3,720,000 -איינשטעלן גאסנשאפט פארבעסערונגען אויף מעין סטריט 

פארבעסערונגען לענגאויס מעין סטריט, אריינגענומען פוסגייער טראטואר פארבעסערונגען, איבערטוישן  
  .LEDביימער און מעבל, ווי אויך איבערטוישן מעין סטריט׳ס באלייכטונגס זיילן אויף  

פארבעסערונגען נעבן  $1,500,00 -ספירן און פארענדיגן דעם "פרידאם פלאזא ענד אווערלוק" אוי
דאס הענגבריק אויף צו שאפן א פלאזא/פארזאמלונגס ארט און אן אויסבליק ארט איבער דעם נייעגערע  

־ 18ויך אן דער פלאן אנטהאלט אין זיך א טייך פארבינן צו דעם טרעיל סיסטעם און וואּורלּּפּול סטריט.
  ארטיגע ּפַארקינג פלאץ פאר באזוכער, און קונסטווערק און שילדען.

  
פובליק קונסטווערק   $615,000 - רונדן א עפנטליכע קונסטווערק און פלאצמאכן איניציאטיווג

געגענט אויף צו פארבעסערן   DRIוואנטמאל אינסטאלאציעס אויף זיבן אייגנשאפטן אינערהאלב דעם 
  דעם רשות הרבים און דאס פלאצמאכן.



 

 

  
בויען א פלאזא און   :$295,000 -בויען א פובליק פלאזא ביי מעין סטריט און קליוולאנד עוועניו 

פראגראם ארט, מיט פובליק קונסטווערק, בעוועגליכע מעבל, ספעציעלע אויספלאסטערונג, און  
  לאנדשאפט אין פארנט פון דעם "פובליק סעיפטי בילדינג".

  
א סטראטעגישע אינוועסטירוגס פלאן אויף ווידער־אויפלעבן איר  נייעגערע פאללס האט ארויסגעגעבן 

א לאקאלע  מיליאן ביישטייערונג. $10אין פלאנירונגס פינאנסן פון די  $300,000דאונטאון געגענט מיט  
פלאנירונגס קאמיטעס, צוזאמגעשטעלט פון שטאטישע פארטרעטער, כלל פירער, און אנדערע  

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

נייעגערע פאללס האבן אונטערזוכט לאקאלע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירט  
אציע, וואוינונג, און געמיינשאפטליכע פראיעקטן וועלכע זענען  עקאנאמישע אנטוויקלונג, טראנספארט

איינשטימיג מיט דער קאמיוניטי׳ס אויסבליק פאר דאונטאון ווידער־אויפלעבונג און וועלכע שטייען גרייט  
  אויף אויסגעפירט צו ווערן.

  
עגעבנקייט צו דעם  די פראיעקטן זענען די לעצטע דוגמאות פון גאווערנער קאומאו׳ס אנגייענדע איבערג

   מערב ראיאן.
  

, "נייעגערע פאללס איז איינע ניו יארק ס"עקרעטערי אוו סטעיט" ראזזאננא ראסאדאו האט געזאגט
פון די וועלט׳ס גרעסטע אטראקציעס און די פראיעקטן וועלן עס מאכן א מער הנאה׳דיגע איבערלעבונג  

די פראיעקטן פון דעם דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו ברענגן   פאר איינוואוינער און באזוכער.
דעם נעקסטן שטאפל אנטוויקלונגען צו דעם היסטארישן געגענט און הייבט דעם עקאנאמיע פון דעם  

  גאנצן מערב ניו יארק ראיאן." 
  

קאס האט  ניו יארק סטעיט "האומס ענד קאמיוניטי ריניועל" קאמישענער רוטה עננ וויסנאוס
דאס  פינאנסירונג עפנט אויף די געלעגנהייט פאר די געגענטער זיך צוריק אויפצובליען.  DRI"  געזאגט,

הערליכקיט פון דעם גאווערנער׳ס פראגראם איז אז עס ווערט אנגעפירט דורך לאקאלע פארטייען. דאס  
ך באשטימט דורך די וועלכע טוט ערלויבן אז געוואוקס און אנטוויקלונגס באמיאונגען ווערן פולגענצלי

די צען ביישטייערטע פראיעקטן אין נייעגערע   קענען די געגנטן און אירע נויטבאדערפענישן דאס בעסטע.
פאללס וועלן זיין לטובת די איינוואוינער, באזוכער, און ביזנעסער צוגלייך, און וועלן ברענגען פרישע  

  ו עס איז דאס מערסטע נויטבאדערפטיג." געלעגנהייטן און עקאנאמישע געוואוקס דארט ווא
  

"איך בין דאנקבאר פאר  דער מעיאר פון שטאט נייעגערע פאללס ראבערט רעסטיינא האט געזאגט, 
דעם גאווערנער׳ס אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו דעם דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו מיט  

די פראיעקטן, וועלכע זענען  ייעגערע פאללס.דאס אויסקלויבן די דינאמישע פראיעקטן פאר נ
אויסגעקליבן געווארן מיט א געוואליגע מאס ציבור׳ישע מיינונגס־ביישטייערונגען, וועלן איינשפרוצן נייע  

לעבנסקראפט אין דעם געגענט דורך אינוועסטירן אין אונזערע קולטורעלע און היסטארישע אייגנשאפטן, 
ע איינוואוינער און באזוכער וועלן הנאה האבן דערפון פילע יארן אין דעם  אויף צו פארזיכערן אז אונזער

  צוקונפט." 
  

  דער דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו
  

דער דאונטאון ווידער־ — האט גאווערנער ענדרו קאומאו אנגענומען א גרויסע נייע איניציאטיוו 2016אין 
דורך דעם איניציאטיוו האט דער גאווערנער אונטערגענומען אגרעסיווע שריטן   אויפלעבונגס איניציאטיוו.

ס צענטערס פון  צו פארשנעלערן און פארברייטערן די דאונטאונס און זייער אומגעגענט צו דינען אל 
דער   אקטיוויטעטן און אונטערהייבונגס־מיטלען פאר אינוועסטירן אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט.



 

 

איניציאטיוו שטעלט פאר אן ערשטמאליגער וועגווייזיגער ווירקונגס פלאן וואס טוט צונויפבינדן  
  סטרעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.

  
מיליאן צו אינוועסטירן אין די דאונטאונס  $400יאר האט דער סטעיט פארשפראכן אין משך פון פיר 

וועלכע זענען מוכשר אויף ווידער־אויפבליאונג, און פארמאגן די פאטענציאל אויף מאגנעטיש צוצוציען  
ווידער־אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאבס, עקאנאמישע און וואוינונגס פארשיידן־מיניגקייט, און  

די אנטייל־נעמענדיגע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די עקאנאמישע אנטוויקלונגס  ייטן.געלעגנה
ראטן אין די צען ראיאנען פון דעם סטעיט, באזירט אויף דעם דאונטאון געגענט׳ס טראנספארמירונגס 

און  מיליאן אויף צו אנטוויקלען א דאונט $10פאטענציאל. יעדע קאמיוניטי ווערט פרעזענטירט מיט 
סטראטעגישע אינוועסטירונגס פלאן און אויסצופירן הויפט־וויכטיגע אונטערהייבונגס פראיעקטן, וועלכע  

דער איניציאטיוו ווערט   וועלן ברענגן פארשריטן אין דעם קאמיוניטי׳ס אויסבליק אויף ווידער־אויפלעבונג.
ניטיס באקומען שטיצע פון מומחים  קאמיו אנגעפירט דורך "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזענע רָאסַאדָאו.

אין דעם פריוואטן סעקטאר און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטורן אנגעפירט דורך דער "דעפארטמענט  
( אין נאנטע שותפות מיט "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" Department of Stateאוו סטעיט" )

(Empire State Developmentאון "האומס ענד קאמיוניטי רינ )( "יועלHomes and Community 
Renewal.)  

  
  .דא באקומעןמער אינפארמאציע אויף דעם דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו קען מען 
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