
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/8/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער קאומאו טראגט אן לעגיסלאציע מוותר צו זיין אויף טעקס פון די געלט וואס מען באקומט  
  פאנדעמיע ׳סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט׳ פראגראם 19-מיליאן קאוויד  $800פון 

  
  $50,000; סובווענצן צו באקומען ביז 10אפליקאציעס פאר דעם פראגראם וועלן זיין אפן יוני 

  
גאווערנער קאומאו האט היינט אנגעטראגן לעגיסלאציע מוותר צו זיין אויף טעקס פון די געלט וואס מען  

 פאנדעמיע ׳סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט׳ פראגראם. 19-מיליאן קאוויד $800באקומט פון דעם 
גאר קליינע  פאר קליינע און  10אפליקאציעס פאר דעם פראגראם וועט מען אנהויבן אננעמען יוני 

ביזנעסער און קליינע אומאפהענגיגע פראפיטירנדע קונסט און קולטור ארגאניזאציעס אויף זיי צו העלפן  
  זיך ערהוילן פון די עקאנאמישע תוצאות פון דעם פאנדעמיע.

  
"קלענערע ביזנעסער זענען שוין לאנגע יארן דעם חוט השדרה פון דער ניו יארק סטעיט עקאנאמיע,  

פאנדעמיע, און עס איז געווען קריטיש   19-זענען שרעקליך געטראפן געווארן דורך דער קאוויד אבער זיי
האט גאווערנער  וויכטיג אז דער סטעיט האט זיך געמוזט אריינמישן צו העלפן דעם קריטישן סעקטאר," 

עסער מיליאן פון דעם ׳קלענערע ביזנ $800"מיר ווילן זיכער מאכן אז די פולע  קאומאו געזאגט.
ערהוילונגס ביישטייערן פראגראם׳ וועט גיין אויף צו העלפן די וואס באקומען עס, און די דאזיגע  

לעגיסלאציע וועט עלימינירן סטעיט טעקסעס אויף די געלטער כדי אז יעדער איינציגער דאלאר זאל 
׳ס עקאנאמיע אויף דעם  אריינגיין אין די טאשן פון קלענערע ביזנעסער און צו העלפן צוריקבויען ניו יארק

  צוקונפט." 
  

וועלן גרייט זיין צו העלפן בארעכטיגטע קליינע ביזנעסער און    $50,000צוגעפאסטע ביישטייערונגען ביז 
קען געניצט ווערן אויף אלע אפעראציע הוצאות, אריינגערעכנט ּפעירָאלל, רענט אדער מָארדגעדזש 

אפהיטונגס מיטלען, און אנדער ביזנעס הוצאות שולדיג  צאלונגען, שטייערן, יוטיליטיס, פערזענליכע
קליינע און גאר קליינע ביזנעסער זענען פאטענציעל   330,000איבער  געווארן בשעת׳ן פאנדעמיע.

  WMBEפראצענט פון די סטעיט׳ס סערטיפייד   57בארעכטיגט פאר דעם פראגראם, אריינגערעכנט 
  נעסער.)געפירט דורך פרויען און מינאריטעטן( ביז

  
  ׳סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט׳ פראגראם

  
דער ׳סמָאלל ביזנעס ריקָאווערי גרענט׳ פראגראם וועט צושטעלן געלטער פאר קלענערע און גאר קליינע  
ביזנעסער און קליינע אומאפהענגיגע פראפיטירנדע קונטט און קולטור ארגאניזאציעס אויף זיי צו העלפן  

י עקאנאמישע תוצאות פון דעם פאנדעמיע. פריאריטעט וועט געגעבן ווערן צו סאציעל־ זיך ערהוילן פון ד
און עקאנאמיש־אומגינציגע ביזנעס אייגנטימער, אריינגערעכנט ביזנעסער וועלכע געהערן צו פרויען,  

 מינאריטעטן, וועטערענען און וועטעראנען מיט דיסאביליטיס פון זייער סערוויס, און ביזנעסער וואס
  געפונען זיך אין עקאנאמיש־אומגינציגע געגנטער.

  
און וועלן אויסגערעכנט ווערן   $50,000און מאקסימום  $5,000ביישטייערונגען וועלן זיין אויף מינימום 

הוצאות וועלכע זענען   .2019לויט דער ניו יארק סטעיט־באזירטע ביזנעס׳ס יערליכע הכנסות פון 



 

 

און   2020, 1אויף וועלכע מען בעט אומקערונגען מוזן זיין פון צווישן מערץ  19-פארבינדן מיט קאוויד
  , און קענען אריינרעכענען:2021,  1אפריל 

  

  ּפעירָאלל הוצאות •
  קאמערציעלע רענא אדער מארטגעדזש צאלונג אויף ניו יארק באזירטע אייגנטום •
  צאלונגען פאר לאקאלע אדער סקול שטייערן •
  אינשורענס קאסטן •
  יוטיליטי קאסטן •
( וועלכע זענען געווען נייטיג אויף צו  PPEקאסטן פון פערזענליכע באשיצונגס מיטלען ) •

  באשיצן ארבעטער און איינקויפער געזונט און אפגעהיטנקייט
  ( קאסטןHVACהייצונג, אויסליפטערונג/ווענטילאציע, און עיר קאנדישען ) •
  אנדערע קאסטן פאר מעשינעריי און אויסריכטונגען •
געזונט   19-צופאלגן די קאווידפארשידנארטיגע מיטלען און מאטעריאלן נויטיג אויף אויס •

  און זיכערהייט פראטאקאלן
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