
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/14/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  און קונסט רווח קיין נישט פאר פינאצירונג גרענט  אין מיליאן $105 מעלדט קאומאו גאווערנער
  ארטיסטן און ארגאניזאציעס קולטורעלע

  
  ניו יארק סטעיט קאונסול פון קונסט טוט אנבאטן פיר רונדעס פון בייגעוודיגע פינאנצירונג

  16אפליקאציעס פאר לעבעדיגע אויפטריט גרענטס אפן מיטוואך יוני 
  

מיליאן אין קריטישע קונסט  $105גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז עס איז פארהאן 
און קולטוראלע פינאנצירונג דורך ניו יארק סטעיט קאונסול פון קונסט, ווי אויך א פראגראם צו דערפרישן  

די גרענטס וועלן   . באלדיגע לעבעדיגע אויפטריטן וואס עפענט זיך אויף פאר אפליקאציעס מיטוואך
און סטימולירן די ווידער אויפלעבונג   19-יאר פארבעסערונג פון קאוויד-צוהעלפן די קונסט סעקטאר מולטי

ביליאן יערלעך אין עקאנאמישע  $123פון ניו יארקס שאפערישע עקאנאמיע, וואס קולטיווירט 
  פאסטנס איבער דער סטעיט.  500,000אקטיוויטאטן און שטיצט מער ווי 

  
''מיר מוזן צוריקבויען ניו יארק בעסער ווי עס איז פריער געווען, און טייל פון דער פראצעס וועט זיין צו  

האט געווערנער קאומאו ' פארשטערקערן און דערפרישן אונדזער סטעיטס שאפערישע עקאנאמיע,'
''די גרענטס וועלן באצאלן דייווידענדן דורך די עקאנאמישע אקטיוויטאטן פראדוצירט ביי   געזאגט.

אונדזער שאפערישע עקאסיסטעם, וואס וועט ווייטער בליען און אונדז אינספערירן ווען מיר ארבעטן  
  צוזאמען צו מאכן ניו יארק שטערקער ווי אמאל.''

  
פרעמיעס אין   יארן-מיליאן שוין צוגעזאגט פאר מולטי $20ן זיין פיר רונדעס פון פינאנצירונג, מיט עס וועל

יעדע רונדע איז אויסגעשטעלט צו אדרעסירן די וויכטיגסטע נויטן פון ארגאניזאציעס   דער ערשטער רונדע.
  און ארטיסטן אינעוויניג ניו יארקס נישט פאר ריווח שאפערישע סעקטאר.

  

שטיצע וועט   מיליאן(: $10שנעלע לעבעדיגע אויפטריטן גרענטס ) :NYווידער אנהייבן  •
דירעקט אדרעסירן די ערטער פון דעם קונסט סעקטאר וואס איז געשלאגן געווארן די  

, און דערפרישן באלדיגע לעבעדיגע, פערזענלעכע אויפטריט  19-שטערקסטע פון קאוויד
ט פריאריטיזירן דער פארבעסערונג פון ניו יארקס, אן קיין  די פינאנצירונג ווע געלעגנהייטן.

מיליאן   $10די  פארגלייך אויפטריט ארגאניזאציעס, די ערטער, ארטיסטן און גרופעס.
  NYSCAsאון ווידער געבן שטיצע דורך  NYSCAגעלעגנהייט באט אן סיי דירעקט שטיצע פון 

און   $5,000גרענט פון   בן פראגראמען.שותפות'ן און איבע דער סטעיט קאמיוניטי ווידער גע
וועט מען קענען באקומען פאר פאסיגע אויפטריט קונסטן ארגראניזאציעס פאר  $10,000

שטיצע צוגעשטעלט דורך קאמיוניטי ווידערגעבן   .2021פלאנירטע אויפטריט פראגראמען אין 
זייער לאקאלן שטאפל, פראגראם, וועלכע וועט פאקוסירן צו ווידער אויפלעבן אויפטריט אויף א 

דער ציל פון דער   שותפים איבער דער סטעיט. NYSCAוועט ווערן אדמיניסטרירט ביי 
ווידערגעבן שטיצע איז צו דערגרייכן קליינע, לאקאלע ארגאניזאציעס, וואס באקומען נישט קיין  

שנעלע  NYSCAהדרכה און פארטאל פאר דירעקטע  1רונדע   .NYSCAדירעקטע גרענטס פון 
אפליקאציע פארטאל וועט זיך פארמאכן   . 16עבעדיגע אויפטריט גרענט וועלן זיך עפענען יוני  ל

   .1יולי 



 

 

  

  NYSCAsשטיצע וועט פארגרעסערן  מיליאן(: $15פארגרעסערטע צוגאנג צו פינאנצן ) •
יעצטיגע נעץ פון געערטע ווידערגעבן שותפים צו דערגרייכן ניו יארקס ריזיקע און כלערליי 

שותפות'ן   NYSCAפינאנצן וועלן ווערן צעטייל דורך  קאמיוניטי פון ארטיסטן און ארגאניזאציעס.
 פארגרעסערטע שטיצע אין די לאקאלע קאמיוניטיס און קאמיוניטי ווידערגעבן איבער דער סטעיט.

וועלן פארזיכערן אז מער קאמיוניטיס, ארגאניזאציעס, און איינצעלע וועלן האבן צוטריט צו  
NYSCA .דער אפליקאציע   . 2021, 16הדרכות וועט ווערן ארויסגעגעבן יוני  2רונדע  פינאנצן

  . 2און וועט זיך פארמאכן אויגוסט  19פארטאל וועט זיך עפענען אין יולי 

  

שטיצע וועט  מיליאן( $40ארגאניזאציענעלע און איינצעלע קונסט פארגעסערונג ) •
פארברייטערן דעם איינצעלן ארטיסט הילף און צושטעלן עלאסטישע פינאנסן ביז גאר פאר 

גרענטס אנגעבאטן אין דער רונדע וועט   ארגאניזאציעס דורך א ראציאנאלע אפליקאציע פראצעס.
שטארק אויסשפרייטן פאסיגקייט און מוטיגן נייע אפליקאנטן איבער א ברייטע גאמע פון  

פריאריטעט וועט געגבן ווערן פאר אפליקאנטן וואס דינען   ארטיסטישע און קולטורעלע פראטיקס.
 .16ווערן ארויסגעגעבן יוני   הדרכות וועט  3רונדע  בדרך כלל אונררעפרעזענטירטע קאמיוניטיס.

  און וועט זיך פארמאכן סעפטעמבער. 19דער אפליקאציע פארטאל וועט זיך עפענען אין יולי  

  

שטיצע וועט העלפן ארגאניזאציעס מאכן  מיליאן( $20) קאפיטאל פינאנצירונג פאר די קונסטן •
ער און לאקאלן צווישן  פארבעסערונגען צו אדרעסירן געזונט און זיכערשאפט אין זייערע ערט

סיי וועלכע ניו יארק סטעיט נישט פאר ריווח קונסט און קולטור ארגאניזאציע איז  אנדערע נויטן.
הדרכות און אפליקאציע פארטאל וועט זיך עפענען אין   4רונדע  געמוטיגט צו אפליקירן.

  סעפטעמבער.

  
  די וואך. website NYSCA's מער אינפארמאציע וועט ווערן ארויפגעשטעלט אויף

  
NYSCA ,קאוויד תקןפה  -''אזוי ווי די פאסט עקזעקוטיוו דירעקטארין מארא מאנוס האט געזאגט

צילן צו טרייבן א גרעסער צוגאנג צו קונסט פינאנצירונג, דערגרייכן די   NYSCAהייבט זיך אן, זענען 
 בדרך כלל אונטעררעפרעזענטירטע קאמיוניטיס, און שטיצן די גאנצע ברייט פון קונסטמאכן אין ניו יארק. 

, די ניו יארק סטעיט לעגיסלאטאר, און דער אפטייל פון  מיר זענען דאנקבאר צו גאווערנער קאומאו
אונדזער אויסערגעווענלעכע שאפערישע  בודזשעט פאר זייער איבערגעגענקייט און פעסטע שטיצע.

די צוריק עפענונג   קולטור הייבט אונטער טוריזם, גאסטפריינדלעכקייט, און הויפט גאסן אין יעדן געגנט.
אספעקט פארבעסערונג, און וועט פארשפרייטן די  - יאר, מולטי-אונדזער מולטי  פון די קונסטן וועט אנצינדן 

  חיות, געזונט, און הצלחה אין דער צייט וואס מיר בויען צוריק איבער ניו יארק סטעיט.''
  

NYSCA ,די  פארזיצערין קאטארין ניקאלס האט געזאגט''NYSCA   פערסאנאל און קאונסול
יש באקאנט פון דער אנגייענדיגע נויט און די פינאנציעלע דרוק וואס וועגט  מיטגלידער זענען אינטענסיוו

מיליאן אין פינאנצן  $100די היסטארישע  אויך איינצעלע און ארגאניזאציעס אינעווייניג אונדזער סעקטאר.
איך קוק ארויס אויף ארבעטן מיטן   וועט ברענגען קיינמאל נישט געהערט געווארן פארלייכטערונג.

  פערסאנאל ממשיך צו זיין מיט אונדזער מיסיע ארויסצוטרעטן פאר ארטיסטישע NYSCAנסול און קאו
   קאונטיס און צו ארטיסטן און זייערע ארגאניזאציעס פון יעדן כאראקטער.'' 62אונטערנעמונגען אין אלע 

  
  וועגן ניו יארק סטעיט קאונסול פון די קונסטן

   
די ניו יארק סטעיט קאונסול פון די קונסטן היט אויף און אוואנסירט די קונסטן און קולטור וואס מאכט ניו  

די קאונסול פון די קונסטן פארטיידיגט די   יארק סטעיט אן אויסנאמע ארט צו לעבן, ארבעטן און באזוכן.

http://www.arts.ny.gov/


 

 

רעכטן פון אלע ניו יארקער דורכצוגיין די וויכטיגע צושטייער וואס די קונסטן מאכן צו אונדזער קאמיוניטיס,  
  חינוך, עקאנאמישע אנטוויקלונגען, און לעבנס קוואליטעט.

  
פון די קונסטן אויסגעטיילט מער ווי  דורך זייער יסודותדיגע גרענט מאכן אקטיוויטאטן, האט דער קונסול 

דורך דער גאנצער סטעיט גרענטס און ווידערגעבן פראגראם, דערגרייכט די   . FY2021מיליאן אין  $40
די פינאנסן שטיצן די וויזועלע,   קאונטיס איבער דער גאנצער סטעיט. 62קאונסול פון די קונסטן אלע 

ט אריין איבערגעגעבענע שטיצע פאר קונסט עדיוקעישן  ליטעראלישע, מעדיע און בינעקונסטן און רעכענ
די קאונסול פון די קונסטן טוט ווייטער אוואנסירן ניו יארקס שאפערישע   און אונטערבאדינטע קאמיוניטיס.

צונויפרופן אנפירער אין דעם תחום און שטעלט צו ארגאניזאציעלע און פראפעסיאנאלע  קולטור דורך 
  און אינפארמאציענעלע רעסורסן. אנטוויקלונג געלעגנהייטן

  
און איז ווייטער אנגעגאנגן און פארגרעסערט ביז   1960באשאפן ביי גאווערנאר נעלסון ראקעפעלער אין 

יארק סטעיט לעגיסלאטור,    צום היינטיגן טאג מיט שטיצע פון גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו און די ניו
NYSCA  בראנדזשע פון ניו יארק סטעיט.איז א ביורא פון דער עקזעקוטיווע   
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