
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/21/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

מיליאן   $10טראנספארמירנדע פראיעקטן אין יוטיקע אלץ טייל פון  13גָאווערנער קָאומָאו אנאנסירט 
  ביישטייערונג

  
פראיעקטן צו פארבעסערן פארבינדונגען צווישן דאונטאון און דער   13פינאנסירונ אוואנסירט 

וואסער־פראנט; ווידער־צוועקן עקזיסטירנדע בנינים; און אונטערהייבן די לאקאלע קונסטווערק 
  סצענע

  
דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונגס איניציָאטיוו פינַאנסירט אונטערהייּבונגס ּפרָאיקעטן ווָאס וועלן  

  ווייטער פירן דעם גָאווערנער׳ס ציל צו בארייכערן קאמיוניטיס
  
פראיעקטן אין סקענעקטעדי וואס וועלן שאפן   13גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט 

פארבינדונגען צווישן די שטאטס וואקסנדע דאונטאון און די וואסער־פראנט אנטוויקלונגס־געבוי, 
טראנספארמירן עקזיטירנדע בנינים צו שאפן געמישטע־באניץ פלעצער, און פארבעסערן די לאקאלע 

מיליאן געווינס דורך דער דַאונטַאון ווידער־  $10דיס  פינאנסירט דורך סקענעקטע קונסטווערק סצענע.
אויפלעּבונג איניציָאטיוו, וועלן די אינוועסטירונגען אפשפיגלען דעם גאווערנערס אנגייענדע באמיאונגען  
אויף ווידער־אויפלעבן די אפסטעיט עקאנאמיע, און שאפן מער געלעגנהייטן איבער דעם גאנצן סטעיט־ 

  קאפיטאל ראיאן.
  

ונזערע באמיאונגען איבערצובויען די ניו יארקער עקאנאמיע אויף בעסערס און שטערקערס ווי עס איז  "א
האט גאווערנער  געווען פון פריער איז אנגעוואנדן אין האלטן א דרייסטע אויסבליק פאר דער צוקונפט," 

טער ווי סקענעקטעדי זיך  דער דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונגס איניציָאטיוו העלפט געגנ קאומאו גאזאגט.
פארבינדן מיט לאקאלע צענטערס פון עקאנאמישע אקטיוויטעטן, ווידער־אויפלעבן אונטער־באניצטע 

אדער פארלאזטע בנינים, און גענצליך ארומנעמען זייער קאלעקטיווע אויסבליק פאר א בעסערער, מער  
  אויפבליענדער צוקונפט." 

  
ויפלעּבונגס איניציָאטיוו טוען מיר פארשטערקערן סקענעקטעדי׳ס "דורך אונזער דַאונטַאון ווידער־א

האט היסטארישע חן דורך ווייטער פארבינדען דעם וואסער־פראנט מיט איר וואקסנדע דאונטאון," 
"די פראיעקטן וואס מען האט היינט אנאנסירט וועלן   געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול.

לאקאלער עקאנאמיע, נאר זיי וועלן אויך געבן א פיל־באדערפטיגע   נישט נאר פארשטערקערן דער
אונטערהייבונג פאר קלענערע ביזנעסער, בשעת מיר קאנצענטרירן זיך גלייכצייטיג אויף אונזער 

  עקאנאמישע ערהוילונג." 
  

  דער קאפיטאל ראיאן -סקענעקטעדי  
  

סקענעקטעדי וועט   .2019אין נאוועמבער  געווינער 4רונדע סקענעקטעדי איז דערקלערט געווָארן א  
און אינוועסטירונג אין דעם מיל דיסטריקט, מאוהאוק הארבאר, און אויסניצן די לעצטיגע אימפעט 

דאונטאון, אויף צו שאפן א מער צוזאמענהאפטיגע, אויפגעלעבטע דעסטינאציע פאר באזוכער, 
די הויפט ציל פון די פראיעקטן איז צו ברענגען מער פארבינדונגען צווישן   איינוואוינער, און ביזנעסער. 
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דאס נעמט אריין פוסגייער, אויטא, און   און און וואסער־פראנט בוי־אנטוויקלונגען.דעם וואקסנדן דאונט
דער פראיעקט וועט אויך געבן   ביציקל פארבינדונגען איינגלידירט מיט וועגווייזער מיטלען און שילדן.

, און פריאריטעט פאר נייע געמישטע־באניץ אנטוויקלונגס פראיעקטן אויף צוציען נייע ביזענסער, דזאבס
  אקטיוויטעטן לענגאויס ערי בולעווארד, א הויפט פארבינדונגס פונקט צווישן די וואקסנדע געגנטער.

  ּפראיעקטן פינאנסירט דורך דעם איניציאטיוו וועלן: 
  

 -טראנפארמירן אונטער־באניצטע בלאקן נעבן סטעיט און קלינטאן סטריטס  •
ונג פון דריי אונטער־באניצטע טראנספארמאטיווע ווידער־אנטוויקל :$2,750,000

  90שטאט־בלאקן אויף געמישטע־באניץ בוי־אנטוויקלונגען וועלכע וועלן צושטעלן איבער 
סקווער־פוס   50,000סקווער־פוס שטח פאר ריטעיל געשעפטן,  5,000דירות, 

מעדיצינישע אפיס פלאץ, און פארקינג דורך צופאסן דאס באניץ פון עקזיסטירנדע בנינים  
  ייע בוי פראיעקטן.און נ

  
איבערמאכן היסטארישע בנינים אויף צופאסן צו נייע באניצונג, "אלקעמי אורבאן"  •

איבערבויען צוויי בנינים אויף ערי בולעווארד אויף צו שאפן   :$300,000 -שפיל־שטח 
פיר קונסטווערק סטודיאס פאר לאקאלע ארטיסטן, א ריטעיל גאלעריע, א צוזאמטרעף  

קאנצענטרירן אויף פעאיגקייט טרענירן פאר   יי טרענירונגס שטחים.זאל, און צוו
  מינאריטעטן און אינגווארג.

  
 :$600,000 -פארבעסערן פארנט־אויסזעה און בנינים לענגאויס הויפט קארידארן  •

פארנט־אויסזעה פינאנסירונגס־קאסע וועט פארבעסערן עקזיסטירנדע בנינים אין דריי  
  ט לאוווער סטעיט סטריט, לאפאיעט סטריט, און ליטל איטאלי.קארידארן, אריינגערעכנ

  
 -ארבעטסקראפט טרענירן צענטער  SEATפארענדיג בנין פארבעסערונגען פאר  •

גענצליכע פארנט־אויסזעה און פארשידענע פארבעסערונגען אויף צו   :$428,000
פארענדיגן א ברייטע איבערבויאונגס־אונטערנעמונג וואס וועט דינען אלס לאקאל פאר 

  ארבעטסקראפט טרענירונגס צענטער פאר אינגע־ערוואקסענע. SEATדעם 
  

  -יס פלעצער איבערבויען געוועזענע קאהן בנין צו שאפן נייע ריטעיל און אפ •
איבערבויען א פארליידיגטער בנין אויף א געמישטע באניץ פלאץ מיט  :$425,000

נייע פארקינג   28ערשט־שטאקיגע ריטעיל און צווייט־שטאקיגע אפיסעס און שאפן 
  פלעצער דערנעבן.

  
 :$2,000,000 -פארלענגערן נארט דזשעי סטריט און פארבעסערן מאקסאן ראוד  •

דזשעי סטריט פון איר דעד־ענד נארט־איסט ביז דעם שניידפונקט פון   פארלענגערן נארט
נאטט סטריט און מאקסאן ראוד, שאפנדיג א נייע פארבינדונג צווישן דאונטאון און 

  מאוהאוק הארבאר.
  

 -אינסטאלירן נייע באלייכטונגען לענגאויס קלינטאן סטריט און נארט בראדוועי   •
 LEDנדע גאסן לעמפ מיט ענערגיע־עפעקטיווע  איבערבייטן עקזיסטר :$875,000

לעמפלעך וואס וועלן אויך זיין צוגעפאסט אויף איינצושטעלן "סמַארט סיטי"  
קלינטאן סטריט צווישן סטעיט סטריט און פראנקלין סטריט און נארט  טעכנאלאגיע.

  בראדוועי צווישן סטעיט סטריט און יוניאן סטריט. 
  

טעדזש טרעיל" און בויען דעם "עמפייער סטעיט פארלענגערן דעם "אלקא הערי •
פארלענגערן דעם "אלקא העריטעדזש טרעיל" פון דעם   :$760,000 -טרעיל געיטוועי"  



 

 

אינסטאלירן אן   יעצטיגן טערמינוס ביי ריווער סטריט ביז פראנט סטריט פארק.
ס־ אינפארמאציע קיאסק און קליינע פלאזא שטח ביי מאוהאוק הארבאר אלס איינגאנג
טויער צו דעם "ניו יארק סטעיט עמפייער טרעיל" וואס וועט צושטעלן וועגווייזער און  

  טוריזם אינפארמאציע.
  

 :$425,000 -פארבעסערן סיטי האלל סקווער און דזשעי סטריט טראפיק פליסונג  •
פובליק סקווער פארבעסערנוגען ארום סיטי האלל און איבערטוישן דזשעי סטריט פאר 

  צוויי־וועגיגע טראפיק צווישן סיטי האלל און יוניאן סטריט.
  

פארבעסערן אן   :$350,000 -צוריק עפענען און פארבעסערן דעם אלקא טונעל טרעיל  •
וועגלעך צו ערלויבן פוסגייער און   עקזיסטירנדע טונעל מיט באלייכטונגען און פארבינדונגס

ביציקל־פארער זיך פארבינדן צווישן ערי בולעווארד און דזשעי סטריט/מאוהאוק הודסאן 
  בייקוועי.

  
מולטי אספעקט   $287,000 -אינסטאלירן פובליק קונסטווערק איבעראויס דאונטאון  •

אלעריי, פובליק קונסטווערק איניציאטיוו צו שאפן און אינסטאלירן וואנט־מ
  אינטעראקטיווע קונסטווערק, סקולפטור־זיצונגען, און א היסטארישער סטאטוע.

  
פובליק שטח,   $250,000 -פארבעסערן דער דזשעי סטריט פוסגייער וועגל  •

באלייכטונגען, און וואסער אפפליס פארבעסערונגען אויף צו שטיצן לאקאלע ביזנעסער 
  ל.לענגאויס דעם פאפולערן פוסגייער וועג

  
אינסטאלירן נייע וועגווייז שילדען  $250,000 -פארבעסערן שילדונגען און וועג־ווייזער  •

פאר איינוואוינער און באזוכער אינערהאלב דעם שטודיע שטח, אונטערשטרייכנדיג 
  היסטארישע און קולטורעלע דעסטינאציעס.

  
סקענעקטעדי האט אהערגעשטעלט א סטראטעגישע אינוועסטירוגס פלאן אויף ווידער־אויפלעבן איר  

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

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

סקענעקטעדי האבן אונטערזוכט לאקאלע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירט עקאנאמישע 
אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, וואוינונג, און געמיינשאפט פראיעקטן וועלכע זענען איינשטימיג מיט דער  

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

  
"דער דאונטאון ווידער־געזאגט,  ניו יארק "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזַאנַא רָאסַאדָאו האט

אויפלעבונגס איניציאטיוו אינוועסטירונגען האבן דעם כח צוריק אויפצולעבן לאקאלע קאמיוניטיס, בפרט  
די סטראטעגישע פראיעקטן, אויסגעקליבן דורך   . 19- נאך די שטרויכלונגען אהערגעשטעלט דורך קאוויד

יצן פריוואטע אינוועסטירונגען צו העלפן סקענעקטעדי  א צוזאמענארבעט פלאנירונגס פראצעס, וועט אויסנ
רעאליזירן איר אויסבליק פאר אן אויפגעלעבטער דאונטאון געגנט, נאנט פארבינדן מיט איר  

איך קוק ארויס אויף צו זען ווי די פראיעקטן וועלן אויפגעלעבט ווערן אין   אנטוויקלנדיגע וואסער־פראנט.
  סקענעקטעדי." 

  
רוט־עננ וויסנאוסקוס האט געזאגט,  ט "האומס ענד קאמיוניטי רינועל" קאמישענערניו יארק סטעי

קאמיוניטי געפירטע פראיעקטן היינט אנאנסירט וועלן איינשפריצן לעבנסקראפט אין סקענעקטעדי   13"די 



 

 

פאר איינוואוינער און באזוכער צוגלייך, דורך פארבעסערטע שטאטשאפט און שטערקערע פיזישע  
מיט דעם דַאונטַאון ווידער־אויפלעּבונגס  וגען צווישן דאונטאון און דער וואסער־פראנט.פארבינד

איניציָאטיוו טוען מיר אינוועסטירן אין שטערקערע גרונט־צענטערס, כדי אז שטעט ווי סקענעקטעדי קענען  
  בליען און גרייכן זייער פולן פאטענציאל." 

  
־דעזיגנירט עריק CEOאמישענער, און פרעזידענט און "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" במקום ק

"דאונטאון סקענעקטעדי איז א צענטער פאר קונסט, פארוויילונג, עסן און  גערטלער האט געזאגט, 
קולטור, פאר־אנקערט דורך לעצטיגע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אין מאוהאוק הארבאר און 

בויענדיג אויף דעם גרונט, און אויסניצנדיג   עווארד קארידארן. איבער די סטעיט סטריט און ערי בול
אזעלכע מעלות ווי דער מאוהאוק וואסער־פראנט און "עמפייער סטעיט טרעיל", וועלן די פראיעקטן פון  
דעם דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו העלפן דער שטאט אפירברענגען נייע אנטוויקלונגען און  

  טיצן די באדערעפענישן פון דעם קאמיוניטי." גלייכצייטיג ש
  

"קעפיטעל רידזשען עקאנאמיק דעוועלאפמענט קאונסיל" קא־טשעירס רוט מאהאני, פרעזידענט פון 
"קי־בענק מארקעט", און דר. האווידאן ראדריגעז, פרעזידענט פון "יוניווערסיטי עט אלבאני", האבן 

ענעסאנס, א דאנק די סטראטעגישע אינוועסטירונגען  "סקענעקטעדי לעבט יעצט דורך א רגעזאגט, 
די פראיעקטן גשטיצט דורך דעם   וועלכע האבן צוגעצויגן נייע איינוואוינער און דזשאבס צו דער שטאט.

דאונטאון ווידער־אויפלעבונגס איניציאטיוו וועלן בויען אויף די דאזיגע פארשריטן, און העלפן שאפן א  
טאטישן קערל־צענטער, וואס וועט הארציג באגריסן נייע ביזנעסער און נייע  דורך־געפלאכטענער אינער־ש

  באזוכער און אונטערהייבן עקאנאמישע געוואוקס." 
  

"מיין אדמיניסטראציע האט נאנט  דער מעיאר פון סקענעקטעדי, גערי מעקארטי, האט געזאגט,
צוזאמען געארבעט מיט די עקאנאמישע מאנשאפט אנגעפירט דורך "מעטראפלעקס" צו ערפארלגרייך  

טראנספארמירן פארליידיגטע און פארלאזטע שטחים אויף אויפגעלעבטע דזשַאב־שאפנדע מאטארן פאר 
יען אויף בעסער, און אויסניצן די אימפעט פון  מיט דעם ביישטייערונג וועלן מיר צוריקבו אונזער קאמיוניטי.

מיר דאנקען דעם "סטעיט אוו ניו   אונזער בליענדער דאונטאון און ווידער־אויפגעלעבטער וואסער־פראנט.
יארק" פאר פאראויס־טרייבן די פראיעקטן, און מיר באדאנקען די פלאנירונגס קאמיטע און קאמיוניטי  

ומען אין דעם פלאנירונג פראצעס און זיך אנגעוואנדן אויף דעם מיט  מיטגלידער וואס האבן אנטייל גענ
  אלע כוחות." 

  
  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 צו   .אויפלעבונגס איניציאטיוו
פארשנעלערן און פארברייטערן די דאונטאונס און זייער אומגעגענט צו דינען אלס צענטערס פון  

דער   ן פאר אינוועסטירן אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט.אקטיוויטעטן און אונטערהייבונגס־מיטלע
איניציאטיוו שטעלט פאר אן ערשטמאליגער און נייע פון־פלאנירן־ביז־אויספירן סטראטעגיע וואס טוט  

  צונויפבינדן סטראטעגישע 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 צוציען ווידער־ 

די   אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאבס, עקאנאמישע און וואוינונגס פארשידן־מיניגקייט, און געלעגנהייט.
ראיאנען   10ן נאמינירט דורך די עקאנאמישע אנטוויקלונגס ראטן אין די אנטייל־נעמענדע קאמיוניטיס ווער

פון דעם סטעיט, באזירט אויף דעם דאונטאון געגענט׳ס טראנספארמירונגס פאטענציאל. יעדע קאמיוניטי  
מיליאן אויף צו אנטוויקלען א דאונטאון סטראטעגישע אינוועסטירונגס פלאן   $10ווערט פרעזענטירט מיט  

סצופירן הויפט־וויכטיגע אונטערהייבונגס פראיעקטן, וועלכע וועלן ברענגן פארשריטן אין דעם  און אוי
  קאמיוניטי׳ס אויסבליק אויף ווידער־אויפלעבונג.
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קאמיוניטיס   דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך "סעקרעטערי אוו סטעיט" רָאזזענע רָאסַאדָאו.
יוואטן סעקטאר און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטורן  באקומען שטיצע פון מומחים אין דעם פר

אנגעפירט דורך דעם "דעפארטמענט ָאוו סטעיט" אין נאנטע שותפות מיט "עמפייער סטעיט  
  דעוועלאפמענט" און "האומס ענד קאמיוניטי רינועל".
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