
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/23/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

נייע פאסטנס צו ווערן באשאפן אלץ רעזולטאט פון לומינעיט    120גאווערנער קאומאו מעלדט נאך 
NY פארמעסט  

  
פארגאנגענע באטייליגערס אין אינאוואטיווע ָאּפטיקס, פָאטָאניקס און אימעזשינג פארמעסט נעמען 

  זיך אונטער צו פארגרעסערן זייער ביזנעס אין ראטשעסטערס דאונטאון אינאוואציע זאנע
  

NYS  "די ארומנעמיגע  -פינאנצירטע פארמעסטונג אינטערגרירט מיט "פינגער לעיקס אוואנסירונג
  סטראטעגיע פאר דעם ראיאן צו ווידער־אויפלעבן קאמיוניטס און וואקסן די עקאנאמיע

  
- גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז צוויי פארגאנגענע באטייליגערס אין דער סטעיט

פאסטנס אין דער שטאט פון   120האבן זיך אונטערגענומען צו באשאפן כמעט   NYצירטע לומינעיט פינאנ
און האט באקומען דעם   MITסונדענסיטי, וואס שטאמט פון  ראטשעסטערס דאונטאון אינעוואציע זאנע.

סט אין מיליאן אין רונדע דריי פון די אפטיקס, פאטאניקס און אימעזשינג פארמע $1הויפט פרייז פון  
טעק פאבריצירונג  -פאסטנס ווען עס באשטעטיגט דעם פילאט, היי 60, וועט שאפן נאענט צו 2020

געווינער צירקל אפטיקס, איז לכתחילה מייסד   $250,000רונדע צוויי  אפעראציעס אין ראטשעסטער.
לי סקווער בנין  פאסטנס אין דער איבערגעבויעטע סיב 60, וועט אויך באשאפן 2017אין   NYCגעווארן אין 

רונדע צוויי געווינער, אוויץ, האט שוין באשטעטיגט איר הויפטקווארטיר אין ראטשעסטער, און   דאונטאון.
דער פארמעסטערס ערשטער געווינער, דאבעל היליקס אפטיקס, האט אקטיווערהייט משפיע געווען אויף  

אכן א שותפות מיט ראטשעסטער דער אפטיקס אינפראסטרוקטור אין די פינגער לעיקס געגנט דורך מ
קאמפאניס  40ביזן היינטיגן טאג האבן די  אפטיק פירמעס צו אנטוויקלען און פאבריצירן נייע פראדוקטן.

  פאסטנס אין דער געגנט.  100אין לומינעטס פארטפעל באשאפן 
  

צער סטעיט, זעען  "אין דער צייט וואס מיר ארבעטן צוריקצובויען נאך בעסער ווי געווען איבער דער גאנ
מיר אז אונדזערע אנגייענדיגע אינוועסטירונגען אין העכערע טעכנאלאגיעס האט זיך מער ווי  

"די סטראטעגישע אינוועסטירונגען האבן שוין   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. " אויסגעצאלט,
אוועקגעשטעלט ראטשעסטער אלץ א וועלטס אנפירער אין די אפטיקס, פאטאניקס און אימעזשינג 
די   אינדוסטריעס און געשיינט א פראיעקטאר אויף אלעס וואס דער בליענדיגער ראיאן האט אנצובאטן.

צו אוואנסירן די פינגער לעיקס דורך צו ציען אפילו    פארמעסט שטיצט אונדזער באמיאונגען NYלומינעיט 
   מער קאמפאניס, באשאפן מער פאסטנס און סטימולירן עקאנאמישער געוואוקס צו דער צוקונפט." 

  
טוט ווייטער אויפבויען ראטשעסטער און די פינגער לעיקס ירושה פאר אינאוואציע אין   NY"לומינעיט 

"די באריכטן פון   זאגט די וויצעגובערנאטארין קאטי האוקעל.," אפטיקס, פאטאניקס און אימעזשינג
סונ'דענסיטי און צירקל אפטיקס ווייזט זייער איבערגעגעבנקייט צו דער ראטשעסטער געגנט, און ווייזט אז 

געצאלטע פאסטנס און - טעק אינדוסטריע צו וואקסן, באשאפן גוט-אונזערע אינוועסטירונגען העלפן די היי
  טער דער ראיאנס עקאנאמיע." הייבט אונ

  
אקצעלעראטאר איז געגרונדט אין ראטשעסטער און קלייבט אויס צען פאטענציאלע   NYדי לומינעיט 

אין דער צייט, באקומען די   חודשים'דיגע פראגראם.- קאמפאניס יעדעס יאר זיך משתתף זיין אין איר זעקס



 

 

רונדע  נסירן זייערע טעכנאלאגיעס און ביזנעסעס.קאמפאניס ארומנעמיגע טראנירונג און רעסורסן צו אווא
דער עקצעלעראטאר   פיר איז כרגע אונטערוועגנס מיט די ענדע פאסירונג פלאנירט פאר דעם הארבסט.

פארמעסט פארלאנגט אז די געווינערס מוזן זיך אונטערנעמען צו באשטעטיגן אפעראציעס אין  
  מאנאטן. 18ראטשעסטער פאר כאטש  

  
"דער לומינעיט   האט געזאגט, NYראמאנוהאן, פארוואלטאר דירעקטאר פון לומינעיט  דר' סוהאטא

קאמפאניס פון דער גאנצער וועלט צו די   OPIאקצעלעראטאר ברענגט ווייטער די מערסטע פאטענציאלע 
אויסער אונדזערע רייכע פארשונג, אנטוויקלונג, און פאברעצירן פיסליטיס דא,   פינגער לעיקס געגנט.

פעאיגע גלאטע לאנדונג פאר זייערע  -ונען די קאמפאניס אז ראטשעסטער שטעלט צו א לעבנסגעפ
  באמערקונג."  USביזנעסעס צו פעסטשטעלן א 

  
מיליאן   $25האט אנגעצייכענט דעם מיטלפונקט פון דעם פינף יאריגע,   2020ענדע פון   NYדי לומינעיט 

צירט דורך די פינגער לעיקס אוואנסירונג לומינעיט אקצעלעראטאר פראגראם, וואס איז פינאנ
זינט דער אנהייב,   אויפלעבן איניציאטיוו און אדמיניסטרירט דורך נעקסטקארפס.-אייבערסטעיט צוריק

די קאמפאניס פון דער פארטפעל   סטארטאפס. 40מיליאן אין  $8האט דער עקצעלאראטאר אינוועסטירט 
מאל צוקום אויפן   2ביז   1.5חוץ פון צושטעלן בערך   אן.מילי $300טיילן זיך מיט א נעטא ווערדע פון 

אפעראציעס אדער א   USאינוועסטירונג, אסאך פון די באטייליגטע קאמפאניס טוען אויך באשטעטיגן 
וואס איז ווייטער דער  -שטיקל טייל פון אויספארש און פאבריצירן אין דער ראטשעסטער געגנט

  אינדוסטריע און צפון אמעריקע.  OPIעפיצענטער פון דער 
  

פראצענט  20סונ'דענסיטיס טעכנעלאציע פארשטארקט דער ענערגיע פראדוקציע פון סאלאר פאנעל ביי 
עלעקטראניק -פארבעסערט די עפעקטיווקייט פון אפטא  PSC ניק סמארט קאוטינג.מיט זייער פאטא

אפאראטן, אזוי ווי סאלאר סעלס דורך פארשטארקן און פָארמירן דער גרייך פון פאטאנס, איבעפירן 
ארויסגעווארפענע קענטיגע ליכט צו אינפרא רויטע ליכט וואס אסאך אפאראטן קענען ניצן אויף א  

צירקל אפטיקס יסודותדיגע טעכנאלאגיע קען אראפכאפן אין אמתע צייט, אן קיין שום   .לייכטערן אופן
עמפייער סטעיט אנטוויקלונג טוט ווייטער ארויסהעלפן די   .12Kגראד ווידעא אין  360פעלערן, 

פאסטנס   קאמפאניס דורך דער עקצעלסיאר שטייער קרעדיט פראגראם אין אויסטויש צו באשאפן
 .$445,000, צירקל אפטיקס וועט באקומען ביז $600,000נ'דענסיטי וועט באקומען ביז סו התחייבותן.

  מאנראו קאונטי טוט אויך אנבאטן הילף.
  

"מיר זענען דאנקבאר  סונ'דענסיטי גרינדער און פרעזידענט דר. נישיקאנט סונוואקאר האט געזאגט,
לומינעיט און די נעקסטקארפס אינקובאטאר,  פאר עמפייער סטעיט אנטוויקלונגס ברייטהארציגע שטיצע.

צוזאמען מיט די גרעיטער באסטאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאלעקטיוו, טוען ווייטער צושטעלן רעסורסן  
מיר ריכטן זיך צו באשאפן א   ראטשעסטער.און אינפארמאציע פאר סונדענסיטי פארמערונג אין דאונטאון 

- גרויס נומער פון ריינע ענערגיע, הויך געצאלטע פאסטנס און מיטארבעטן אנצוקומען צום ציל פון קַארבן
  נול עקאנאמיע צו ראטעווען אונדזער פלאנעט פון סביבה'דיגע קאטאסטראפעס".

  
יען אונדזער קאמפאני קיין  "זינט אריבערצ זאק ניאצי האט געזאגט, CEOצירקל אפטיקס 

קלאסיגע שטאב פון א טוץ אימעזש -, האבן מיר אריינגעברענגט א וועלט2019ראטשעסטער אין 
מיר זענען זיך מתחייב צו   מעכאנישע ענזשענירן, און דיגיטאלישע עקספערטן.-וויסנשאפטלער, אפטו

גראד אייננעם   360אריינטון  העלפן וואקסן די לאקאלע עקאנאמיע דורך בויען דעם נעקסטן דור פון 
  טעכנאלאגיע דא אין אייבערשטַאט ניו יארק." 

  
דעזיגנירט עריק  -CEOעמפייער סטעיט אנטוויקלונג צייטווייליגע קאמישאנער און פרעזידענט און 

דענקען השגות פון  -פארמעסט טראנספארמירט די פאראויס NY"די לומינעיט  גערטלער האט געזאגט,
סטע יארהונדערט פאסטנס און סטימולירן עקאנאמישע געוואוקס אין 21די גאונישע פירנעמערס אין דער 



 

 

פאקוסירטע    OPIניו יארק סטעיטס אינוועסטירונג אין דעם  ראטשעסטערס דאונטאון אינאוואציע זאנע.
  NYהייבן די ברייטערע געגנטס עקאנאמיע, אזוי ווי לומינעיט אקצעלעראטאר טוט אויך אונטער

  קאמפאניס זענען זיך מתחייב איין צו ווארצלען אין די פינגער לעיקס געגנט." 
  

"די הצלחה פון די ביזנעסעס איז א באווייז אז סטעיט סענאטאר דזשערעמי א. קוני האט געזאגט, 
די פאסטנס באשאפן צוליבן   ונטערנעמערישקייט.ראטשעסטער קען זיין א קניפפונקט פאר טעק א

פארמעסט זענען א וויכטיגן חלק פון אנהייבן די עקאנאמישע פארבעסערונג פאר אונדזער  NYלומינעיט 
  געגנט." 

  
"אלץ פארזיצער פון דער אסעמבלי קאמיטעט  סטעיט אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסון האט געזאגט,

טו איך זיך פאראייניגן מיטן גאווערנער צו מוטיגן אונדזערע טאלאנטירטע אויף עקאנאמישע אנטוויקלונג, 
איך ווייס   פראגראם. NYקאלעקטיוו פון יונגע פירנעמער זאלן זיך מעגליך פארשרייבן אין דער לומינעיט 

אז דער פירנעמערישע התלהבות און די שאפערישע מוחות פון אונדזער לאנד, צוזאמען מיט די  
ן לומינעיט ניו יארק, וועלן ווייטער צושטעלן די צוקונפטיגע פאסטנס און עקאנאמישע פירערשאפט פו 

דער היינטיגער אנאנס פון צירקל אפטיקס און סונדענסיטי איז   געוואוקס פאר אונדזער סטעיט און לאנד.
  ס." באווייז אז דער פארמעסט ארבעט, בויען צוזאמען א פאטענציעלע צוקונפט פאר אונדזערע פאמיליע

  
פארמעסט טוט אונדז  NY"דער לומענעיט  מאנראו קאונטי עקזעקוטיוו אדאם בעלוי האט געזאגט,

כסדר באווייזן איר ווערט אין אונדזער געגנט און איר איינשטימונג מיט די 'פינגער לעיקס אוואנסירונג' 
די אפטיקס,   פאסטנס אין  120דער צוגאב פון  עקאנאמישע פארמערונג און אנטוויקלונג פלאן.

( פעלד אין אונדזער געגנט אין דער פאזע פון דעם פארמעסט מאכט OPIפאטאניקס, און אימעזשינג )
  OPIמיך אויפגעהייטערט פאר דער צוקונפט פון די פינגער לעיקס אלץ א וועלטס אנפירער אין 

וייזט צו זיין אן  די מעלות פון טון ביזנעס אין אונדזער געגנט איבער און איבער באו אוואנסירונג.
איך וויל   צייטיגע קאמפאניס גלייך.-אויסערגעוויינטלעכע פלוס פאר ביידע יונגע פירנעמערס און לאנג

דאנקען גאווערנער קאומאו פאר זיין איבערגעגעבנקייט אויפצולעבן און איבערארבעטן די עקאנאמישע 
  לאנדשאפט פון די פינגער לעיקס." 

  
סטע יארהונדערט פאסטנס 21"דער צוגאב פון די  ראטשעסטער מייאר לאוולי א. ווארען האט געזאגט,

און דער קלוגשאפט פון   NYאין ראטשעסטער טוט קלאר דעמאנסטרירן די ווערדע פון לומינעיט 
  טעק ביזנעס אינקובאטאר דא צו העלפן אוועקשטעלן-גאווערנער קאומאוס החלטה איבערצופירן די היי

איך וויל דאנקען די פירערס פון   אונדזער ראיאן אלץ די פאטאניקס און אפטיקס קאפיטאל פון דער וועלט.
סונ'דענסיטי און צירקל אפטיקס פאר מאכן די אינוועסטירונגען אין אונדזער שטאט אין ווינטש זיי און  

באר פאר גאווערנער  איך בלייב דאנק זייערע ארבעטער דאס בעסטע בעת זיי וואקסן און בליען דא.
קיין ראטשעסטער דורך פינגער   NYקאומאו און עמפייער סטעיט אנטוויקלונג פארן ברענגען לומינעיט 

לעיקס אוואנסירונג צו שטיצן אונדזערע באמיאונגען צו שאפן מער פאסטנס, זיכערער, מער  
  ." אויפגעלעבטע געגנטער און בעסערע לערנען געלעגנהייטן פאר אונדזערע בירגער

  
 s://luminate.org/http , באזוכט:  NYפאר נאך אינפארמאציע וועגן לומינעיט 

  
  פארשנעלערן פינגער לעיקס אוואנסירונג

די היינטיגע מעלדונג קומט צוזאמען מיט "פינגער לעיקס פאראויס", די ברייטע בלּוּפרינט פאר די ראיאן  
דער סטעיט האט שוין אינוועסטירט מער   צו מאכן די עקאנאמיע וואקסן און די קאמיוניטי זיך אנטוויקלען. 

אינוועסטירן אין   -כדי צו לייגן די גרונדווערק פאר דעם פלאן  2012ביליאן אין דעם ראיאן זינט  $8.07ווי  
די ראיאן טוט   הויפט אינדוסטריעס, אריינגערעכנט פאטאניקס, אגריקולטור, און אוואנסירן פאבריקאציע.

מיליאן פון די סטעיט דורך   $500קס פאראויס מיט אן אינוועסטירונג פון  יעצט פארשנעלערן די פינגער לעי
 .2015די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו, אנאנסירט דורך גאווערנאר קָאומאו אין דעצעמבער 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=20f352fd-7f686bba-20f1abc8-000babd9fa3f-8ab0cea685b2d53b&q=1&e=aed3c52f-daf1-4fec-b617-c6c60aec3627&u=https%3A%2F%2Fluminate.org%2F


 

 

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועט צוציהען פריוואטע ביזנעסער צו אינוועסטירן פיל   500די סטעיט'ס 
און די ארטיגע פלאן לויט ווי עס איז אנגעגעבן געווארן טוט פאראויס זאגן   -ביליאן דאלאר  2.5מער פון  

  דא.מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען   נייע דזשַאבס. 8,200אזוי פיל ווי  
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