אויף תיכף ארויסצוגעבן9/30/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט רונדע  4געווינער פון ׳לומינעיט ען-וויי׳ עקסעלערעיטאר פארמעסט
׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ באשאנקען מיט העכטע כיבודים און  1מיליאן דאלער אין
אינוועסטירונג; נאך פיר קאמפאניס פארזיכערן נאכפאלגנדע פינאנץ אינוועסטירונג
אפליקאציעס ווערן איצט אנגענומען פאר רונדע  5פון די אּפטיקס ,פאטאניקס ,און אימעדזשינג
פארמעסט ביז יאנואר 2022 ,10
נ.י .סטעיט אינוועסטירונג דערגאנצעט "פינגער לעיקס פאָ רווערד"  -דער ראיאן׳ס אויספירליכע
סטראטעגיע אויף ווידער-אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן ׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ אלס געווינער פון רונדע  4פון
דער ׳לומינעיט ען-וויי׳ אּפטיקס ,פאטאניקס און אימעדזשינג סטארטאפ עקסעלערעיטאר פארמעסט.
דער פארטלענד ,ארעגאן-באזירטע ׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ האט באקומען דער "קאמפאני פון דעם
יאר" פרייז ביי ׳לומינעיט׳ פיינעלס  ,2021וועלכס איז געהאלטן געווארן ווירטועליש און ספאנסירט דורך
׳אפטיקע׳ ,פריער ׳דע אפטיקעל סאסייעטי׳ .דער קאמפאני וועט באקומען  1מיליאן דאלער אין
אינוועסטירונג פון ניו יארק סטעיט דורך דער ׳פינגער לעיקס פאָ רווערד׳ אפסטעיט ווידער-אויפלעבונגס
איניציאטיוו .ווי פארלאנגט דורך דער פרייז ,וועלן אלע געווינערס פון דער פארמעסט פארשפרעכן
אוועקצושטעלן אפעראציעס אין ראטשעסטער פאר ווייניגסטנס די קומענדע  18מאנאטן .׳ּפרי-עקט
טעקנאלאדזשיס׳ פלאנירט אוועקצושטעלן מעניופעקטשורינג אין ניו יארק סטעיט.
׳לומינעיט ען-וויי׳ ,וועלכס ווערט אדמיניסטרירט דורך ׳נעקסט-קארפס׳ ,איז דער וועלט׳ס גרעסטע
ביזנעס עקסעלערעיטאר פאר אויפקומענדע קאמפאניס וואס האבן אּפטיקס ,פאטאניקס ,און
אימעדזשינג ( )OPIערמעגליכטע טעכנאלאגיעס.
"׳לומינעיט ען-ווייס׳ אינוועסטירונג שפיגלט אפ אונזער אנטשלאסנקייט צו האלטן ניו יארק׳ס
אויסצייכענונג אלס אן וועלטס פירער אין אּפטיקס ,פאטאניקס ,און אימעדזשינג ",האט גאווערנער
האקול געזאגט" .אונזער סטעיט איז א נאציאנאלע פירער פאר קאמערציעליזירן אינטעלעקטועלע
אייגנטום אין  ,OPIאון די געווינענדע קאמפאניס וועלן נאך מער ביישטייערן צו דער וואוקס פון דער
פינגער לעיקס  OPIאינדוסטריע און ציען דער ראיאן׳ס עקאנאמיע פאראויס".
׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ צילט איבערצושפאנעקן דער איבעררייס צווישן קאליזשען אויסמיידן
סיסטעמען און אקטיוו זיכערהייט טעכנאלאגיע .אירע ׳טרו-סענס׳ סענסערס ערמעגליכן אויסצודרייען די
קאר סיעט ריכטונגען ,פריער אויפבלאזן די עירבעגס ,און הייבן די קאר סוספענשען באלד בעפאר עס
געשעהט א קראך אויף צו שטארק רעדוצירן וואונדן און טויטפעלער .דער סיסטעם וועט אויך שנעל
ערזעצן אלע קורץ-דערגרייכנדע סענסערס ווי ראדאר ,אולטרעסאונד ,און קעמערעס — א  30ביליאן
דאלער-א-יאריגע מארקעט — געניצט פאר  ,ADASזעלבסט-פארן ,און באקוועמליכקייט אייגנשאפטן.

׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ סי-אי-או פאול דריזש האט געזאגט" ,׳לומינעיט׳ האט אונז
אויסגעשטעלט צו די בענעפיטן פון זיך אויפשטעלן אין נ.י .אין צוגאב צו אונז העלפן רעקרוטירן גאר
ספעציפישע אּפטיקס און פאטאניקס ענדזשיניערינג טאלאנט ,טרעפן לאקאלע קאמפאניס וואס קענען
פראדוצירן אונזער אייגנארטיגע קעמערעס ,און אונז אויך געהאלפן רעפינירן אונזערע כללות׳דיגע
ביזנעס אפעראציעס .איך קען מיך נישט פארשטעלן א בעסערע עקסעלערעיטאר פראגראם".
פרינסטאן ,ניו דזשערזי-באזירטע ׳אנדלוקע טעקנאלאדזשיס׳ איז געשאנקען געווארן דער
אויסגעצייכנטער גראדואירטער פרייז און  400,000דאלער אין נאכפאלגנדע אינוועסטירונג .איר
ווייערלעס ׳סמאַ רט-גלעס׳ סיסטעם — וועלכס ניצט דורכזיכטיגע סאָ לאַ ר טעכנאלאגיע אויף צו
סעלעקטיוו און שפארעוודיג איבערטוישן אולטרעווייאלעט ( )UVשיין אויף עלעקטריציטעט — קען
רעדוצירן געביידע ענערגיע באניץ ביז  40פראצענט און אין דער זעלבער צייט באדייטנד פארבעסערן
אקופירער באקוועמליכקייט און פראדוקטיווקייט .צוויי מעסעטשוסעטס קאמפאניס ,מעסאדיין
(סאמערוויל ,מעסעטשוסיטס) ,און דיינאקארדיע (קעמברידזש ,מעסעטשוסיטס) האבן פארזיכערט דער
אויסגעצייכנטע גראדואירטער פרייז און  250,000דאלער פאר יעדע פון די צוויי .מעסאדיין אנטוויקלט א
נייע סארט ענערגיע קראפט דזשענערעיטער וואס טוישט איבער ברענשטאף אויף עלעקטריציטעט דורך
ליכט-שיין .דער דזשענערעיטער איז שטיל אן קיין שום באוועגיגע חלקים ,אפערירט אויף סיי וועלכע
סארט ברענשטאף ,און האט  10מאל די ענערגיע געדעכטיגקייט פון ליטיום אייאן באטעריעס.
דיינאקארדיע׳ס ׳ווייטרעק׳ איז דער ערשטע קאָ פפלעס האנט-טראגעדיגע טעכנאלאגיע אנצובאטן
דירעקטע ביעט-ביי-ביעט מעסטונג פון  BPמיט די פונקטליכקייט פון אינטרע-ארטעריעל ליניעס.
געערטער דערגרייכונג און  200,000אין פינאנצירונג איז געגאנגען צו ראטשעסטער ,ניו יארק׳ס ׳אַ וול
אוטאנאמוס אימעדזשינג׳ .איר פאטענטירטע ׳ D3טערמאל רעינדזשער׳ גיבט  HDטערמאל
אימעדזשינג מיט פונקטליכע ווייטקייט ,און פארטרעט א  x200פארבעסערונג אין רעזאלוציע און וואלקן
געדעכטיגקייט איבער ׳ליידאר׳.
אינוועסטירונגען זענען היינט געגעבן געווארן נאך א פאנעל פון ריכטער פון דער  OPIאינדוסטריע און
ווענטשור קאפיטאליסט קאמיוניטי האבן געצייכנט די אנטיילנעמענדע קאמפאניס באזירט אויף זייערע
ביזנעס פיטשעס .די איבער  500אנטיילנעמער ביי דער ווירטועלער פארקומעניש וועט אויך האבן א
געלעגנהייט צו וועלן פאר זייער באליבטסטע קאמפאני .דער אודיענץ אויסוואל פרייז פאר 10,000
דאלער איז געגאנגען צו ׳לעיער מעטריקס אינק.׳ ׳לעיער מעטריקס׳ ערמעגליכט פארלעסליכע אייזן
צולייגן מעניופעקטשורינג דורך באשטעטיגן די גאנצקייט פון אירע טיילן ,לעיער-ביי-לעיער ,דורכאויס
דער געבוי.
׳לעיער מעטריקס אינק.׳ סי-אי-או קלעיר מורפי האט געזאגט " ,׳לומינעיט׳ האט אונז געהאלפן
אוועקשטעלן סינערדזשיס מיט דער לאקאלער עקא-סיסטעם ,האבן צוטריט צו ענדזשיניערינג און
אנטוויקלונג שטיצע ,אידענטיפיצירן הויפט אויפגענומענע איינגעשטעלטע ,זיך באהעפטן מיט
סטראטעגיקס ,זיך איינשאפן מארקעט טרעקשען ,און טרייבן איינקונפטן".
זינט איר איינפירן האט ׳לומינעיט ען-וויי׳ אינוועסטירט  12.4מיליאן אין  41סטארטאפס .די קאמפאניס
אין דער פארטפעל ווייזן איצט א סך הכל ווערט פון איבער  350מיליאן דאלער .אין צוגאב צו געבן אן
אפגעשאצטע  1.5ביז  2מאל ריווח אויף די אינוועסטירונג ,פילע פון די קאמפאניס שטעלן אוועק יו-עס
אפעראציעס אדער א געוויסע הינזיכט פון פארשונג און פאבריצירונג אין דער ראטשעסטער ראיאן,
וועלכס האט רעזולטירט אין  150דזשאבס ( 100פול-צייטיג און  20קאנטראקט פאסטנס) ,מיט נאך
 120פאראויסגעזעהן אינ׳ם נאענטן צוקונפט פון צוויי קאמפאניס.
דר .סודזשאטא ראמאנודזשאן ,מענעדזשינג דירעקטאר פון ׳לומינעיט ען-וויי׳ האט געזאגט,
"׳לומינעיט ען-וויי׳ ברענגט קאמפאניס פון איבער דער וועלט צו דער פינגער לעיקס ראיאן כדי זיי זאלן

קענען אריינטאפן אין די רייכע רעסאָ רסן וואס מיר פארמאגן אויף צו ווייטער פירן זייערע ביזנעסער און
טעכנאלאגיעס .דער עקא-סיסטעם שטיצט זייער וויליגקייט אוועקצושטעלן א יו-עס אנוועזנהייט און זייער
ציל פון ווערן אלוועלטליכע שפילער אין די אינדוסטריעס וואס זיי סערווירן".
דער ׳לומינעיט ען-וויי׳ עקסעלערעיטאר איז באזירט אין ראטשעסטער און וועהלט אויס יעדעס יאר צען
קאמפאניס מיט שטארקע פאטענציעל זיך צו באטייליגן אין איר זעקס-מאנאטיגן פראגראם .דורכאויס די
צייט ווערן קאמפאניס צוגעשטעלט אויספירליכע טרענירונג און מיטלען צו פאראויס-ציען זייערע
טעכנאלאגיעס און ביזנעסער .אפליקאציעס ווערן איצט אנגענומען פאר רונדע  5ביז נאך יאנואר ,10
 .2022צוליב די שוועריגקייטן פרעזענטירט דורך קאוויד 19-האט ׳לומינעיט׳ צוגעפאסט אירע אנטיילנעם
פארלאנגען .טיעמס וואס קענען זיך פיזיש אריבערציען צו ראטשעסטער פאר דער זעקס-מאנאטיגער
פראגראם וועט באקומען  100,000דאלער אין פינאנצירונג אויפ׳ן אנהייב פון פראגראם אין אפריל
 .2022טיעמס וואס קענען זיך נישט פלאצירן אין ראטשעסטער צוליב רייזע און וויזע באגרענעצונגען
וועלן באקומען  50,000דאלער אין פינאנצירונג אויפ׳ן איינפירן פונ׳ם פראגראם און נאך  50,000דאלער
וואס מוז געניצט ווערן צו באשעפטיגן רעסורסן אין דער פינגער לעיקס ראיאן דורכאויס זייער צייט אין
דער עקסעלערעיטאר.
דער פאראיאריגער געווינער ,סאנ-דענסיטי ,האט פארשפראכן אוועקצושטעלן איר פרואוו פראגראם,
היי-טעק מעניופעקטשורינג אין ראטשעסטער ,וועלכס איז ערווארטעט צו שאפן  60דזשאבס.
"עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי
קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט " ,׳לומינעיט ען-וויי׳ אינאווירנדע קאנקורענץ און סטראטעגישע
אינוועסטירונגען טוען פארשטערקערן ניו יארק סטעיט׳ס אלוועלטליכע פירערשאפט אין די אּפטיקס,
פאטאניקס ,און אימעדזשינג אינדוסטריעס — אין גרויסן טייל א דאנק די פאנטאסטישע געלעגנהייטן
וואס ווערן געשאפן פאר מינאריטעט און פרויען ענטרעפענורס אין דער היי-טעק סעקטאר .מיר
גראטולירן ׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ אויף געווינען רונדע  4און מיר קוקן ארויס צו זעהן די השפעה
וואס די פאראויס-קלערנדע קאמפאניס וועלן פארזעצן צו האבן אויף די פינגער לעיקס ראיאן׳ס וואקסנדע
 OPIצענטער".
סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט" ,ראטשעסטער וועט ווייטער זיין א פירער אין
אּפטיקס ,פאטאניקס ,און אימעדזשינג א דאנק די איבערגעגעבנקייט צו אונזער ראיאן פון גאווערנער
האקול און פראגראמען ווי ׳לומינעיט ען-וויי׳ סטארטאפ עקסעלערעיטאר פארמעסט .דער אינוועסטירונג
אין אונזער ראיאן וועט דערמוטיגן אינאוואציע און פירן ווייטערדיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג .מיר זענען
באגייסטערט אויפצונעמען ׳ּפרי-עקט טעקנאלאדזשיס׳ צו אונזער קאמיוניטי און מיר קוקן ארויס צו זייער
לאנג-טערמיניגע סוקסעס".
סטעיט אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט" ,קאנגראטולאציעס צו די היינטיגע געווינער
פון דער רונדע  4׳לומינעיט ניו יארק׳ באלייכטונג פרייזן .איך ווייס אז די היינטיגע געווינער און זייערע
ענטרעפעניוריעל גייסט וועט שאפן פראיעקטן וואס וועלן צושטעלן דעם צוקונפט פון דזשאב און
עקאנאמישע וואוקס פאר אונזער סטעיט און לאנד .דער אויסטיילונג העלפט בויען א ליכטיגערע צוקונפט
פאר אונזערע פאמיליעס".
מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעללא האט געזאגט" ,דער ׳לומינעיט ען-וויי׳ איניציאטיוו טרייבט
קריטיש-וויכטיגע וואוקס אין אונזער היי-טעק אּפטיקס ,פאטאניקס ,און אימעדזשינג אינדוסטריעס .די
רונדע  4געווינער היינט אנאנסירט זענען א ווייטערדיגע באווייז אז מאנראו קאונטי שטייט אויפ׳ן שוועלן
פון זיין אן אלוועלטליכער פירער אין די באלייכטונג-באזירטע פראדוקטן און סערוויסעס סעקטאר .איך
דאנק גאווערנער האקול און עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט פאר אינוועסטירן אין אונזער ראיאן׳ס

פאטענציעל און גראטולירן ׳אנדלוקע טעקנאלאדזשיס׳ ,׳אנדלוקע טעקנאלאדזשיס׳ ,׳מעסאדיין׳,
׳דיינאקארדיע ,און ׳אַ וול אוטאנאמוס אימעדזשינג׳".
׳אפטיקע׳ סי-אי-או עליזאבעט ראגען האט געזאגט" ,מיר זענען באגייסטערט זיך צו באטייליגן אין
׳לומינעיט ען-וויי׳ ענדגילטיגע פארמעסט אלס א ספאנסירער .דאס איז א העכסט-נויטיגער פראגראם
פאר די אּפטיקס און פאטאניקס קאמיוניטי ,און שטיצן אינאוואציע אין  OPIאיז א הויפט פריאריטעט
פאר ׳אפטיקע׳".
פאר מער אינפארמאציע וועגן ׳לומינעיט ען-וויי׳ ,באזוכט .Luminate.org
פאר מער אינפארמאציע וועגן ׳נעקסט-קארפס׳ ,באזוכט .NextCorps.org
פארשנעלערן "פינגער לעיקס פאָ רווערד"
דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט "פינגער לעיקס פאָ רווערד" ,דער ראיאן׳ס אויספירליכע
בלופרינט צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט .די ראיאן טוט יעצט
פארשנעלערן די פינגער לעיקס פאראויס מיט אן אינוועסטירונג פון  500מיליאן דאלער פון די סטעיט
דורך די אָ ּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו ,אנאנסירט דורך גאווערנאר קאָ ומאו אין דעצעמבער
 .2015דער סטעיט׳ס  500מיליאן דאלער אינוועסטירונג ווען אינצענטיוויזירן פריוואטע ביזנעסער אויף
צו אינוועסטירן פיל מער פון  2.5ביליאן דאלער ,און דער ראיאן׳ס פלאן ,ווי איינגעגעבן ,פארזעהט ביז
 8,200נייע צוגעקומענע דזשאבס .מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען דא.
וועגן "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט"
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ ( )ESDאיז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור .דער
מיסיע פון  ESDאיז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע ,דערמוטיגן
דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן ,העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע
מוניציפאליטעטן ,און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס .דורך ניצן לאָ ונס,
גרענטס ,טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף ,שטרעבט  ESDצו פארבעסערן
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און שטיצן בליענדע קאמיוניטיס
לענגאויס ניו יארק סטעיט ESD .איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס טוהט אויפזען די
ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון "איי לאָ וו ניו
יארק" ,דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד .פאר מער אינפארמאציע אויף ראיאנישע קאונסילס
און "עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט" ,באזוכט .www.regionalcouncils.ny.gov
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