
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/18/2021 אויף באלדיגע פַארעפנטליכונג:

 
 

  10גָאווערנער קָאומָאו מעלדט איין איבער טראנספארמירנדע פראיעקטן אין יוטיקע אלץ טייל פון 
  מיליאן דאלאר ביישטייערונג

  
פראיעקטן צו פונדאסניי אנטוויקלען די סיטי'ס נישט אויסגענוצטע   16די געלטער רוקט פאראויס 

  געביידעס; פארשטערקערן קונסטווערק און קולטורישע פלעצער
  

דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונג איניציָאטיוו טוט פינַאנסירן אונטערהייּבונגס ּפרָאיקעטן ווָאס וועלן  
  רייכערן קאמיוניטיסווייטער פירן דעם גָאווערנער׳ס ציל צו בא

  
טראנספארמירנדע ּפראיעקטן פאר יּוטיקע   16גאווערנער ענדרו מ. קָאומָאו האט היינט געמאלדן איבער 

די סטראטעגישע   מיליאן דַאונטַאון ווידער־אויפלעבונג איניציאטיוו ביישטייערונג. $10אלץ טייל פון זייער  
אינוועסטירונגען אין יּוטיקע וועלן פונדאסניי אנטוויקלען נישט אויסגענוצטע געביידעס, פארבעסערן 

אינפראסטראקטור אריינרעכענענדיג פארקס, שטיצן נייע ביזנעסער און פארשטערקערן קונסטווערק און  
ערנער׳ס אנגייענדע ּבאמיאונגען אויף  די אינוועסטירונגען זענען א חלק פון דעם גאוו קולטורישע פלעצער. 

  ווידער־אויפלעּבן דער ָאּפסטעיט עקאנאמיע און שאפן מער געלעגענהייטן פאר די מָאוהָאק וועלי.
  

"מיר זענען פארנומען מיטן צוריק אויפבויען ניו יארק סטעיט בעסער פון סיי ווען בעפאר און די דַאונטַאון  
ועט שפילן א קריטישע ראלע אין אונזער עקאנאמישע ווידער־ערשיינונג",  ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו ו

"די פראיעקטן אין יּוטיקע זענען א טייל פון אט די ווידער־ערשיינונג   האט גָאווערנאר קָאומאו געזאגט.
און וועלן העלפן נאענטער צו ברענגען די שטאט צו א ליכטיגערע צוקונפט דורכן צוציהען נייע ביזנעסער, 

  איינוואוינער און באזיכער צו די גאנצע ראיאן." 
  

"יּוטיקע טוט זיך ערהייבן מיט א דערפרישטע געפיל פון ענערגיע און אפטימיזם אזוי ווי מיר פארנעמען  
"אונזער ליוטענאנט גָאווערנאר קעטי הָאוקאל געזאגט. זיך מיט אונזער עקאנאמישע ערהוילונג", האט 

עבונג אינציאטיוו פראיעקטן וועלן ווייטער שאפן עקאנאמישע געלעגנהייטן און וועלן  דַאונטַאון ווידער־אויפל
טראנספארמירן די יּוטיקע קאמיוניטי דורכן מאכן רענאוואציעס צו היסטארישע געביידעס, שאפנדיג  

  ווירבלנדע ציבור'ישע פלעצער און צושטעלן קריטישע שטיצע פאר לאקאלע קליינע ביזנעסער." 
  

מיט די ביישטייערונג וועט די   .2019אין נאוועמבער  געווינער 4רונדע ע איז דערקלערט געווָארן א יּוטיק
-שטאט פאראויסרוקן פראיעקטן וועלכע וועלן פונדאסניי אנטוויקלען נישט אויסגענוצטע היסטאריש

די געלטער וועלן אויך העלפן   באדייטנדע געביידעס צו מאכן שפראצן מסחר און איינוואוינער וואוקס.
רייטערן שטאטישע פארקס; און  פראיעקטן צו פארבעסערן אינפראסטראקטור; שאפן און פארב

די באמיאונגען וועלן ווייטער אנפילן   פארבעסערן די קונסטווערק און קולטורישע פלעצער אין יּוטיקע.
יּוטיקעס דַאונטאון מיט כאראקטער, שעפערישקייט און ענערגיע וואס וועט צוציהען און באגריסן אלע  

ון פאראויסשטופן דאס זיך אריבערציהען און  סארטן מענטשן, פארשטערקערן געזעלשאפטליכקייט, א
  ארומגיין דורכאויס די שטאט.

  
  ּפראיעקטן פינאנסירט דורך דעם איניציאטיוו וועלן: 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-utica-10-million-mohawk-valley-winner-fourth-round-downtown


 

 

  
 :$750,000 -צוריקברענגען די קעמּפפ בלַאק צו אויסגעמישטע־באנוץ ווידער־אנטוויקלונג 

דאס צוריקברענגען די אלטע און נישט אויסגענוצטע געביידעס אין די שטאטישע מסחר'ישע 
ביזנעס דיסטריקט צוצולייגן צו אפארטמענטס פאר איינוואוינער פאר די מארקעט פרייזן און  

  מסחר'ישע פלעצער איבער זיבן ריטעיל געשעפטן.
  

טעלן א גרענט פָאנד פאר אוועקש :$750,000 -אוועקשטעלן א ביזנעס הילף פָאנד 
בארעכטיגטע קליינע ביזנעסער אין די קאנצעטרירטע ראיאן פאר די פארברייטערונג און  

  פארבעסערונג פראיעקטן.
  

צוגענגליכע וואוינען/ארבעטן פלעצער  בויען געמישטע־באנוץ קונסטווערק פלאץ אין יּוטיקע:
טאקיגע, געמישטע־באנוץ געביידע מיט  אויפבויען א נייע, פיר־ש :$650,000 -פאר קונסטלער 

קאמיוניטי/מסחר'ישע פלאץ און וואוינונג/ארבעט יּוניטס פאר צוגענגליכע פרייזן פאר לאקאלע  
  קונסטלער און זייערע משפחות.

  
צוריקברענגען די לַאקער   :$650,000 -צוריקאויפבויען וועטעראן פיטנעס און געזונט צענטער 

לעמער פון יד וועטעראן פיטנעס און געזונט צענטער, פארבעסערנדיג א צימערן און ּפַארקינג פ
ווערטפולע פארוויילונג פלאץ פאר די אייוואוינער פון דַאונטאון און פאר די וואוילזיין פון די  

  קאמיוניטי.
  

 -מאכן א באשעפטיגונג צענטער צו צוגרייטן און צוציהען אלע סארטן מענטשן צו ארבעטן 
עפענען א באשעפטיגונג צענטער צושטעלנדיג טרענירונג צוגעפאסט צו די קולטור   :$624,000

און שפראך און באשעפטיגונג סערוויסעס פאר אלע סארטן באפעלקערונגען ארבעטנדיג אין די  
  ראיאן.

  
וירן מַאקַארטָאווין קָאמערשעל סּפעיס צו צוציהען ביזנעסער צו די שטאטישע  רענאו

היסטארישע רענאוואציעס פון די מַאקַארטָאווין געביידע'ס   :$600,000 -מסחר'ישע פלעצער 
ליידיגע ערשטע שטאק צו עפענען פלאץ פאר געשעפטן אין דַאונטאון, דערביי צוציהענדיג  

  די שטאטישע מסחר'ישע פלעצער.ביזנעסער צו די הארץ פון 
  

ווידער־אנטוויקלען ָאניידע נעשיאנאל באנק געביידע צו אוועקשטעלן מָאוהאק וועלי'ס  
טוישן די ליידיגע פלאץ אויף די פיפטע   :$400,000 -קאמערציעלע קיך/עסן אינקובאטאר 

שטאק פון וואס עס פלעגט אמאל זיי ָאניידע נעשיאנאל באנק צו מָאוהאק וועלי'ס ערשטע 
  קאמערציעלע קיך/עסן אינקובאטאר.

  
 :$375,000 - צוריק אויפלעבן ניו סענטשורי קלָאב צו ווערן א מאדערנע מסחר'ישע פלאץ 

ונטאון יּוטיקע'ס מערסט־היסטאריש־באדייטנדע געביידעס, די ניו  צוריק אויפלעבן איינס פון דאַ 
  סענטשורי קלָאב, צו עפענען נייע פלעצער פאר מסחר'ישע אפיסעס.

  
שאפן א באגריסנדע און צוגענגליכע אויסקוק   :$340,250 -פארבעסערן די סטענלי טיאטער 

פאר די אייקאנישע טיאטער מיט פארבעסערונגען צו די דזשענעסי סטריט אריינגאנג און די בַאקס  
  אפיס דעפארטמענט.

  
 :$2,000,000 -פאררעכטן ווַאשינגטאן סטריט גַארַאזש צו פארברייטערן ּפַארקינג דַאונטַאון  

אקיגע דַאונטאון פארקינג פלאץ וואס לייגן פון פאראויס די  שט -פאררעכטונגן צו א דריי



 

 

רעקאמענדירטע פארבעסערונגען צו די אויסגעפלאסטערטע שטיין, געבוי און שטיגן טורעם כדי צו  
  צוריקברענגען קריטישע דַאונטאון ּפַארקינג פלעצער.

  
 -ס אינסטיטּוט עפענען מָאנסאן־וויליאמס פארק ביי מָאנסאן־וויליאמס ּפרַאקטאר ַארט

עפענען א גרויסע ציבור'ישע פארק אויף א נישט אויסגענוצטע אינסטיטוציע לאנד אין   :$819,500
  די ָאניידע סקוועיר געגנט מיט קונסטווערק און קולטורישע פראגראמען.

  
  -פארברייטערן פובליק קונסטווערק צו שאפן א ווירבלנדע קונסטווערק־אנגעפילטע פלאץ 

אינסטאלירן און צוריק אויפבויען פובליק קונסטווערק איבער גאנץ דַאונטאון צוזאמען   :$750,000
די עלעמענטן פון די פראיעקט רעכענען אריין צו ערהייבן די יּוטיקע   מיט לאקאלע קונסטלער.

ּפלעיס גאראזש, פאררעכטן די אייקאנישע סָאן מּוראל, און מאכן נייע פלעצער פאר 
  אקטיוויטעטן.

  
  -פאסנדע ווידער־באנוץ פון די דעסעילס צענטער פאר ברייטע קאמיוניטי סערוויסעס צו

סקוועיר פיס פון נישט אויסגענוצטע פלאץ צו  50,000ברענגען צום באנוץ  :$500,000
טראנספארמירן די דעסעילס געביידע צו א ברייטערע, צוגענגליכע קאמיוניטי צענטער דורכן  

  און ערזעצן געשעדיגטע פענסטערס. אינסטאלירן אן עלעוועיטאר 
  

טוישן די ליבערטי בעל פארק צו א   :$278,350 -ברענגען צום באנוץ ליבערטי בעל פארק 
פלאץ פאר א גאנץ יאר און פאר אסאך צוועקן, פאר דרויסנדיגע פארוויילונג און פובליק 

פוירנישינג, און פלאץ  געשעענישען מיט פארבעסערטע לייטינג, לענדסקעיפינג, הַארדסקעיפינג, 
  פאר אן אייז רינק דורכאויס די ווינטער.

  
פארבעסערן דרויסנדיגע קאמיוניטי פלאץ ביי די קעראל  אוועקשטעלן ווארצלען און פליגלען:

טוישן צוויי ליידיגע לַאטס צו א פלאץ  :$111,000 -ל. קרּומס קולטורישע אקטיוויטעטן צענטער 
פאר געשעענישן פאר אסאך צוועקן צו פארגענצליכן די קאמיוניטי און ביזנעס פראגראמען פון די  

  קעראל ל. קרּומס קולטורישע אקטיוויטעטן צענטער.
  

צוריק   :$101,900 -צוריק אויפלעבן די יּוטיקע פובליק לייברערי דזשענעסי סטריט קארידאר 
יפלעבן סיידוואלקס, שטיינערנע זיילן און אפלויף וואסער רערן איבער די דזשענעסי סטריט או

אריינגאנג צו די יּוטיקע לייברערי צו העלפן צו היטן אויף און אויפהאלטן א וויכטיגע שטאטישע 
  אינסטיטוציע דַאונטאון. 

  
ווידער־אויפלעבן איר דאונטאון   יּוטיקע האט אהערגעשטעלט א סטראטעגישע אינוועסטירוגס פלאן אויף

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

דורך א מאנשאפט פון  פאראינטערעסירטע פארטייען, האבן אנגעפירט די ארבעט, אונטערגעשטיצט 
די סטראטעגישע אינוועסטירוגס פלענער פאר יּוטיקע האבן אונטערזוכט   מומחים און שטאט־פלאנירער.

לאקאלע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירט עקאנאמישע אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, 
ימיג מיט דער קאמיוניטי׳ס אויסבליק פאר  וואוינונג, און געמיינשאפטליכע פראיעקטן וועלכע זענען איינשט

  דאונטאון ווידער־אויפלעבונג און וועלכע שטייען גרייט אויף אויסגעפירט צו ווערן.
  

די פראיעקטן זענען די לעצטע ביישפילן פון גאווערנער קאומאו׳ס אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו יּוטיקע  
  און די מָאוהאק וועלי.

  



 

 

"דער דאונטאון ווידער־ניו יארק "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזַאנַא רָאסַאדָאו האט געזאגט, 
אויפלעבונגס איניציאטיוו אינוועסטירונגען האבן די כח צוריק צו אויפלעבן לאקאלע קאמיוניטיס, בפרט  

עוועלט דורך  די סטראטעגישע פראיעקטן, אויסג . 19- נאך די שטרויכלונגען אהערגעשטעלט דורך קאוויד
צוזאמענארבעט אויף א פלאנירונג פרצעדור, וועט שאפן נייע געמישטע־באנוץ אנטוויקלונגען צו צוציהען  

איינוואוינער און ביזנעסער צו יּוטיקע און וועלן אויך פארשטערקערן דאס די קאמיוניטי שטעלט צו פאר  
וי די פראיעקטן ווערן אויפגעלעבט אין  איך קוק ארויס אויף צו זען ו יעדן צו געניסן פאר פילע יארן.

  יּוטיקע." 
  

  און קאמישאנער עריק גערטלער האט געזאגט, CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
"זיכער מאכן אז אונזערע דַאונטאונס זענען ווירבלנדע לעבעדיגע קאמיוניטיס וואס ציהען צו ביזנעסער און  

די   איינוואוינער איז א חלק פון די אלגעמיינע סטראטעגיע צו פאראויסרוקן ניו יארק'ס עקאנאמיע.
מענט, אפהיטן וויכטיגע  פראיעקטן שטעלן צו אינוועסטירונגען אין אינפראסטראקטור, קליינע דעוועלאפ

אלע זענען קריטיש צוריק אויפצובויען אונזערע שטעט, אונזער סטעיט  -פלעצער, און פלעצער צו וואוינען 
  און אונזער עקאנאמיע." 

  
 ניו יארק סטעיט הָאומס און קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער רוט עני ווינָאוסקאס האט געזאגט,

ון ווידער־אויפלעבונג אינציאיטיוו באשאפט היימער פון א הויכע קוואליטעט  "גאווערנאר קָאומאו'ס דַאונטא
פאר צוגענגליכע פרייזן, פארבעסערנדיג אינפראסטראקטור, מאכנדיג אז עקאנאמישע אקטיוויטעטען  

געשאנקענע פראיעקטן אין יּוטיקע זענען    16די  זאלן שפראצן און פארבעסערנדיג ניו יארק'ס דַאונטאונס.
ולטאט פון די ענערגיע, שעפערישקייט און איבערגעגעבנקייט פון מענטשן וואס עס גייט זיי טיף אן  די רעז

אזוי ווי מיר האבן געזעהן אין אנדערע קאמיוניטיס וואס האבן   וועגן פארבעסערן זייערע קאמיוניטיס.
טשן צו וואוינען,  מיליאן דאלאר אינוועסטירונג צוציהען מענ 10ביישטייערונג, וועט די   DRIבאקומען 

ארבעטן און שפילן דַאונטאון און וועלן מאכן די פריוואטע ביזנעסער זאלן וואקסן אין יּוטיקע און איבער די  
  גאנצע מָאוהאק וועלי." 

  
"יּוטיקע האט געהאט א שעפערישע און אויספירבארע פלאן   סענאטאר דזשָאו גריפָאו האט געזאגט,

איך טוה ערמוטיגן   קומען די געלטער מיט הצלחה פאר זייער דַאונטאון.וואס האט זיי ערמעגליכט צו בא
די קאמיוניטי צו אריינרעכענען און צוהערן צו וואס זייערע איינוואוינער זאגן אזוי ווי זיי מאכן זייערע  

  פארשידענע פראיעקטן." 
  

"אונזערע קאמיוניטי מיטגלידער, ביזנעס  אסעמבלי מעמבער מעריען בָאטענשאן האט געזאגט,
פירערס, און אלע שטאפלען אין די רעגירונג זענען זיך צוזאמגעקומען זינט די איינמעלדונג וועגן די יּוטיקע  

DRI  עבן און אריינברענגען א  ביישטייערונג צו אנטוויקלען פראיעקטן וועלכע וועלן ארבעטן צו ווידער אויפל
די אויסגעוועלטע פראיעקטן וועלן בויען אויף די עקזיסטירנדע פריוואטע און   חיות אין דַאונטאון יּוטיקע.

פובליק שותפות'ן אין די שטאט און וועלן פארזיכערן אז מָאוהאק וועלי איז א שיינע פלאץ צו וואוינען און  
אר אלע וועלכע זענען פארמישט אין דאס ערמעגליכן פון די  א דאנק פ ארבעטן פאר צוקונפטיגע דורות.

  פראיעקטן, איך וועל ווייטער טוהן סיי וואס איך קען צו שטיצן די הצלחה פון אונזער קאמיוניטי." 
   

"ָאניידע קַאונטי מאכט   ָאניידע קַאונטי עקזעקיוטיוו ענטאני דזש. פיסענטע דזשּוניאר האט געזאגט,
נוועסטירונגען אין די דַאונטאון יּוטיקע קארידאר און מיר באגריסן די סטעיט'ס  אויך באדייטנדע אי

  אנטיילנעמונג אין די אנגייענדע אונטערנעמונג." 
  

"די דַאונטאון ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו שטעלט   יּוטיקע מעיאר רַאבערט ּפאלמיערי האט געזאגט,
טיקע צו ווייטער אנגיין מיט די פאזיטיוו טראנספארמאציע  צו א געוואלדיגע געלעגנהייט פאר די שטאט יּו

די פראיעקטן זענען שטארקע פובליק־פריוואטע שותפות'ן וועלכע וועלן   פון אונזער דַאונטאון קארידער.
אסאך שווערע  דינען אלץ די אנהויב פון עקאנאמישע אנטוויקלונג און פארבעסערטע קוואליטעט פון לעבן. 



 

 

איך  עגאנגען אין יּוטיקע'ס אונטערנעמונגען און די באמיאונגען זענען אנערקענט.ארבעט איז אריינג
פראצעדור און גָאווערנאר קָאומאו פארן   DRIבאדאנק יעדן איינעם וואס האט אנטייל גענומען אין די 

  אינוועסטירן אין אונזער קאמיוניטי." 
  

  דער דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו
  

די 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.
אויספירן סטראטעגיע וואס טוט  -ביזן-ר א ערשטמאליגער און נייע פלאנירןאיניציאטיוו שטעלט פא

  צונויפבינדן סטרעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.
  

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

די   אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאבס, עקאנאמישע און וואוינונגס פארשיידן־מיניגקייט, און געלעגנהייטן.
  10אנטייל־נעמענדיגע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די עקאנאמישע אנטוויקלונגס ראטן אין די  

ט, באזירט אויף דעם דאונטאון געגענט׳ס טראנספארמירונגס פאטענציאל. יעדע  ראיאנען פון דעם סטעי
מיליאן דאלאר אויף צו אנטוויקלען א דאונטאון סטראטעגישע  10קאמיוניטי ווערט פרעזענטירט מיט 

אינוועסטירונגס פלאן און אויסצופירן הויפט־וויכטיגע אונטערהייבונגס פראיעקטן, וועלכע וועלן ברענגן  
  ריטן אין דעם קאמיוניטי׳ס אויסבליק אויף ווידער־אויפלעבונג.פארש

קאמיוניטיס   דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזענע רָאסַאדָאו.
באקומען שטיצע פון מומחים אין דעם פריוואטן סעקטאר און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטורן  

אנגעפירט דורך דער דעפארטמענט ָאוו סטעיט אין נאנטע שותפות מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט  
  און האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.
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