
 
 גאווערנער קעטי האקול   10/26/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 ׳ ביזנעס פארמעסט  NYוועגווייזיגע ׳דזשיניוס -גאווערנער האקול אנאנסירט געווינער פון לאנד
  

דער ראיאן׳ס אויספירליכע  —רייזינג״  CNY׳ פראגראם בויט אויף פארשריטן פון ״NY׳דזשיניוס 
 סטראטעגיע צו שאפן גוטע דזשאבס און צוציען ביזנעסער צו צענטראל ניו יארק 

   
 מיליאן דאלערדיגע גרענד ּפרייז  1׳עירטָאנָאמי׳ פון נארט דעקאטע געווינט 

   
    500,000נאך פיר פינאליסטן באקומען יעדער 

   
   

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ׳עירטָאנָאמי׳, פון גרענד פָארקס, נארט דעקאטע, איז 
׳ עקסעלערעיטאר  NYמיליאן דאלערדיגע גרענד ּפרייז געווינער פון רונדע פינף פון די ׳דזשיניוס   1דער 

ביזנעס פארמעסט  ׳ פראגראם איז דער וועלט׳ס גרעסטעNYיעריגער ׳דזשיניוס -פארמעסט. דער איין
- פאקוסירט אויף אומבאמענטשטע סיסטעמס, באהאפטענע פלאטפארמעס און אנדערע טעכנאלאגיע

סקענער׳ פון קראקא, פוילן,  -באזירטע סעקטארס. ׳עיריעל רָאּבָאטיקס׳ פון האמבורג, דייטשלאנד, ׳קַאר
נעווע, שווייץ, זענען אלע שעיּפ׳ פון זשע-׳סירקל ָאּפטיקס׳ פון ראטשעסטער, ניו יארק, און ׳ווינד 

נאכפאלגנדיג די רונדע פינף ווירטועלע ּפיטש  500,000אויסגעטיילט געווארן אינוועסטירונגען פון 
פארקומעניש. די טיעמס וועלן ניצן די אינוועסטירונגען פארצוזעצן ווייטער צו פארשנעלערן זייער וואוקס  

  25ביז היינט האט ניו יארק סטעיט אינוועסטירט  אן.און פארברייטערן זייער אנוועזנהייט אין דער ראי
׳  NY׳ אין לויף פון פינף רונדעס פון דער פארמעסט. ׳דזשיניוס NYמיליאן דאלער אין ׳דזשיניוס 

אנטיילנעמער זענען פארלאנגט צו אפערירן זייערע ביזנעס אין צענטראל ניו יארק אויף לכל הפחות איין  
 יאר.  

   
פארמעסט זעצט פאר ווייטער צו טראנספארמירן די לענדסקעיפ פון צענטראל ניו  ׳ NY״דער ׳דזשיניוס 

יארק דורך צוציען דעם נעקסטן דור פון אינאווירנדע ענטרעפענורס פון איבער דער גארער וועלט ביז׳ן  
״אונזער אנגייענדע אינוועסטירונג אין אומפילאטירט לופט  האט גאווערנער האקול געזאגט. ראיאן,״ 

ם ביזנעסער העלפט פארזיכערן אז ניו יארק בלייבט ווייטער די פירער אין דער וויכטיגער  סיסטע
 קוואליטעט דזשאבס און עקאנאמישע וואוקס צו צענטראל ניו יארק.״  -אינדוסטריע און ברענגט הויכע

   
- ׳ס ׳טעקCEOסטעיט׳ -׳ פראגראם, וועלכס ווערט אדמיניסטרירט דורך ׳סענטערNYדער ׳דזשיניוס 

ַארדען׳ אין סירעקיוס, באט אן פאר אנטיילנעמער אינקובאטאר פלאץ, קאמפאני רעסָארסן, פראגראמען,  ג
מיליאן דאלער אין   73.5׳ קאמפאניס געשאפן איבער NYהאבן ׳דזשיניוס  2017און מענטארשאפט. זינט 

ן פון די ׳דזשיניוס  דזשאבס אין דער ראיאן. די פארשריט 60נאכפאלגנדע פינאנצירונג און האבן געשאפן 
NY׳ פראגראם בויט אויף די פארשריטן פון ״CNY געוואונענע  -רייזינג״, דער ראיאן׳ס פרייז

 אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע.  -סטראטעגישע פלאן צו ווידער
   



באשעפטיגטע,   25און האט  2018גרענד ּפרייז געווינער ׳עירטָאנָאמי׳, וועלכס מען האט אנגעהויבן אין  
ערמעגליכט פאר סיי ווער עס זאל זיין איינצוזאמלען דַאטע ניצנדיג אוטונאמישע וויהיקלס אדער דרָאונס. 

וינט טעכניקער, סעקיוריטי  עס מאכט קאמפליצירטע פלייט אזוי גרינג וואו דרוקן א קנעפל כדי אז א ו
ליינמען קען אפערירן א דרָאון זיכערערהייט און יעדעס מאל אייניג, און כסדר  -גַארד אדער ּפַאווער

פארזאמלען דַאטע. דאס מיינט אז דַאטע פארזאמלט קען פראצעסירט ווערן אויטאמאטיש ניצנדיג  
 ליגענץ פאר אן ארגאניזאציע. ליערנינג און ווערט איבערגעזעצט אויף ניצבארע אינטע-מאשין

   
״׳עירטָאנָאמי׳  דר. דזשאשוע אר. ריעדי האט געזאגט, CEO׳עירטָאנָאמי׳ גרונדער און 

לענדסקעיפ און עס איז אונז א כבוד צו ווערן אויסגעוועהלט אלס דער  UASטראנספארמירט דער 
נָאמי׳׳ס אנגייענדע וואוקס און דאס געווינער. דער פרייז וועט אונטערצינדן ׳עירטאָ  2021׳  NY׳דזשיניוס 

  UASוועט פירן צו דאס אויפנעמען פון ארטיגע געניטע ארבעטער און די דירעקטע אינוועסטירונג אין דער 
׳ פראגראם, איבערהויפט די  NYדער ׳דזשיניוס   סיסטעם, אריינגערעכנט איבער דער צענטראל.-עקא

געמישט, זענען געווען אויסגעצייכנט. מיר קוקן ארויס  אויסטערלישע מענטשן און ארגאניזאציעס אריינ
צוריקצוצאלן די שטיצע וואס מיר האבן דורכגעלעבט דורך מיטטיילן מיט אנדערע סטַארטָאּפס אין דער  

-׳ איז א מוסטער פון די סארט מבינות, נעטווארקינג, און שטיצע וואס איז העכסטNYראיאן. ׳דזשיניוס 
ן א סטַארטָאּפ. מיר האבן זיך זייער גוט באקענט מיט די אנדערע פינאליסטן און  ייטיג פאר די ערפאלג פונ

 יעדע איינע פון זיי איז אויסגעצייכנט, און מיר זענען דעריבער גאר שטאלץ צו שטיין מיט זיי אינאיינעם.״  
   

ש  ״ּפיטקארא דזשאונס האט געזאגט,  CEOסטעיט׳ -׳ ביי ׳סענטערNYדירעקטאר פון ׳דזשיניוס  
׳  NYפיינעלס איז א וויכטיגע גרייכפונקט פאר די טיעמס וואס נעמען אנטייל אין דעם ׳דזשיניוס 

פראגראם. עס גיבט אן ערשטע אינוועסטירונג צו פארשנעלערן זייער וואוקס און צייכנט אפ ערפאלגרייכע  
אר פון  פארענדיגונג פון דער פראגראם׳ס ערשטע פאזע,״ האט געזאגט קארא דזשאונס, דירעקט

. די טיעמס וועלן איצט אנהייבן די צווייטע פאזע פון דער  CEOסטעיט׳ -׳ ביי ׳סענטערNY׳דזשיניוס 
פארמעסט, וואו זיי וועלן אויסניצן די מיינונגען באקומען פון ריכטער צו גיין צו דער מארקעט, בויען  

רונדעס, און פאקוסירט  ׳ טיעמס פון פריערדיגע NYשטערקערע צוזאמענארבעטשאפטן מיט ׳דזשיניוס 
אויף טעכנאלאגיע און ביזנעס אנטוויקלונג, אויפנעמען און אוועקשטעלן הויפטקווארטירן און אפיסעס אין  

צענטראל ניו יארק. יעדע טיעם וועט באקומען געצילטע שטיצע פון מענטארס און ראטגעבער און וועט  
 צו פארזיכערן זייער ערפאלג.״ האבן נאך געלעגנהייטן זיך צו טרעפן מיט אינוועסטירער 

   
״די אינוועסטירונגען געמאכט האט געזאגט,  CEOסטעיט׳ -ראב סימפסאן, פרעזידענט פון ׳סענטער

׳ פראגראם, אינאיינעם מיט רעסָארסן און שטיצע פראגראמען, וועט  NYדורך דער ׳דזשיניוס 
סעקטאר אין אונזער   UASקאמפאניס און דער  UASפאטענציעל -פארשנעלערן די וואוקס פון די הויכע

ראיאן. אזוי ווי זיי שטעלן אוועק זייערע ביזנעסער אין דער ראיאן וועלן מיר געבן געצילטע ביזנעס 
פירן זייערע טעכנאלאגיעס -זיי צו ערמעגליכן אויסצוניצן די אינוועסטירונגען, פאראויס אנטוויקלונג שטיצע

סיסטעם וואס מיר האבן  -עקא  UASאון פלאטפארמעס, שאפן דזשאבס און ביישטייערן צו די וואקסנדע 
 אוועקגעשטעלט אין צענטראל ניו יארק.״  

   
עסט, איז ניו יארק סטעיט פאקוסירט אויף מאכן  ׳ עקסעלערעיטאר פארמNYאין צוגאב צו דער ׳דזשיניוס 

גרויסע אינוועסטירונגען אין די אומפילאטירטע פליגער סיסטעמס אינדוסטריע אין צענטראל ניו יארק און  
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג   30האט ניו יארק סטעיט פארשפראכן א  2016דער מאוהאק וואלי. אין 

-דרָאון טעסט קארידאר צװישן סירעקיוס און ראום דורך די אפסטעיט ווידערמייליגע -50צו אנטוויקלען א 
דָאום׳, א קליינע אומפילאטירטע  -האבן באאמטע אנטפלעקט ׳סקיי 2020ויפלעבונג איניציאטיוו. אין א

, אויספרואוון און טעסט׳ען איינריכטונגען ביי ׳גריפיס SUASפליען סיסטעם, אדער -לופט
מייליגע  -50רט׳ אין ראום, ָאניידע קָאונטי. היינט איז דער וועלט׳ס ערשטע אינטערנעשענעל עירפא

פירער פאר  -אומפילאטירטע טראפיק מענעדזשמענט קארידאר צװישן סירעקיוס און ראום איז א וועלטס
 פלאטפארמעס און אינאוואציעס.    UASטעסט׳ען 



   
ן עקזעקיוטיוו דעפיוטי  ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ טשיעף אפערעיטינג אפיסער או

׳ ביזנעס עקסעלערעיטאר פארמעסט NY״דער ׳דזשיניוס  קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט,
פליען סיסטעמס אינדוסטריע -העלפט אונטערצוצינדען די אנגייענדע וואוקס פון דער אומפילאטירטע לופט

ברענגען ענטרעפעניוריעל המצאות   אין צענטראל ניו יארק. קאנגראטולאציעס צו די אלע קאמפאניס וואס
אייגנטום און   UASצו דער ראיאן, וואו זיי קענען אויסניצן ניו יארק סטעיט׳ס אומפארגלייכבארע 

 אינפראסטרוקטור.״  
   

״איך קאנגראטוליר ׳עירטָאנָאמי׳ אויף געווינען די  סטעיט סענאטארקע רעיטשעל מעי האט געזאגט, 
׳ פארמעסט און מיר קוקן ארויס צו די אינוועסטירונגען  NYיגע ׳דזשיניוס יער-גרענד ּפרייז פון דער היי

וואס זיי וועלן מאכן אין אונזער ראיאן און עקאנאמיע. די ענערגיע און אינאוואציע וואס זיי פארטרעטן איז  
נויטיג אויף פארצוזעצן צו בויען א בליענדער ענטרעפעניורישע עקאנאמיע אין צענטראל ניו יארק.  -העכסט

יעריגע געווינער וועלן העלפן אונזער ארטיגע עקאנאמיע צו בליען און אנהאלטן די  -היייעדע פון די 
 געניטשאפטן אין וואס מיר נויטיגן זיך צו מאכן שטארקער אונזער ראיאן.״  

   
צענטראל ניו יארק האט גאר א גוטע סטעיט סענאטאר דזשאן דָאּבליו. מעניאן האט געזאגט, ״

׳ אנטיילנעמער NYאון קאמפאניס ווי ׳עירטָאנָאמי׳ און אלע פון די ׳דזשיניוס היסטאריע פון אינאוואציע  
וואס פירן ווייטער די טראדיציע. זיי טרייבן די דזשאבס און עקאנאמיע פון מארגן און איך קוק ארויס צו  

ארק׳ס  זעהן זיי וואקסן אין אונזער קאמיוניטי. איך בין דאנקבאר צו גאווערנער האקול פאר שטיצן ניו י
 אינדוסטריע.״   UASענטרעפענורס און 

   
׳דזשיניוס  2021״קאנגראטולאציעס צו די געווינער פון די  סטעיט סענאטאר אל סטירּפע האט געזאגט, 

NY  ׳ פארמעסט, איבערהויפט ׳עירטָאנָאמי׳, פאר׳ן באקומען די גרענד ּפרייז. די קאמפאניס וועלן זיין אן
ל ניו יארק׳ס בליענדע טעק אינדוסטריע. פאר די פארלאפענע פינף יאר  געוואונשענע צוגאב צו צענטרא

׳ פראגראם אינוועסטירט אין סטַארטָאּפס וואס זוכן צו ענדערן די אופן וואס  NYהאט דער ׳דזשיניוס 
אונזערע קאמיוניטיס פונקציאנירן און פארבינדן זיין מיט רעסָארסן וועלכע וועלן שטיצן זייער וואוקס. איך  

ארויס אויף צו זעהן וויאזוי די סטַארטָאּפס טראנספארמירן די צוקונפט פון אונזער ראיאן און דער   קוק
 אלוועלטליכע טעק מארקעט.״  

   
׳ פארמעסט זעצט פאר  NY״דער ׳דזשיניוס  מיטגליד וויליאם בי. מאגנארעלי האט געזאגט,-אסעמבלי

טוס אלס א צענטער פאר אינאווירנדע קאמפאניס ווייטער צו העלפן צענטראל ניו יארק אנהאלטן איר סטא
וועלכע עקספלארירן אומפילאטירט לופט פליען סיסטעמס און אנדערע פירנדע טעכנאלאגיעס. איך קוק 

גַארדען׳ און ארטיגע קאמפאניס, ברענגען -ארויס אויף צוצוזעהן איר צוזאמענארבעט, מיט זיי די ׳טעק
 פליען סיסטעמס אינדוסטריע.״  -ט פון די אומפילאטירט לופטמבינות און נייע המצאות צו דער פארנ

   
״אינאוואציעס וועלכע קומען אינאיינעם מיט די   מיטגליד פאמעלא הונטער האט געזאגט,-אסעמבלי

אומפילאטירטע סיסטעמס האלטן אן ווייטער צו פארשטערקערן אונזער צענטראל ניו יארק עקאנאמיע. די  
פון גאווערנער האקול שיינען א ליכט אויף די טעכנאלאגישע שטארקייט פון    לעצטנסדיגע אויסטיילונגען

אונזער קאמפאניס און אנגייענדע פאטענציעל אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג. קאנגראטולאציעס צו 
 מיליאן דאלערדיגע פרייז ׳עירטָאנָאמי׳.״   1אלע פינאליסטן און דער געווינער פון די 

   
״עס איז אומגלויבליך באגייסטערדיג  אנאנדאגא קאונטי עקזעקיוטיוו רייען מעקמעהאן האט געזאגט, 

אינדוסטריע צו וואקסן הארט דא אין דאונטאון סירעקיוס. אין נאמען פון   UASצו זעהן די אויפקומענדע 
לכע זענען גרייט  אנאנדאגא קאונטי טוה איך גראטולירן און אויפנעמען די אינאווירנדע קאמפאניס ווע

איינצוזייען ווארצלען אין צענטראל ניו יארק. איך האב נישט קיין שום ספק אז זיי וועלן פארזעצן ווייטער צו  
 שפילן א וויכטיגע ראלע אין אונזער ראיאן׳ס אלגעמיינע עקאנאמישע ערפאלג.״ 



   
טָאנָאמי׳ און מיר נעמען  ״קאנגראטולאציעס צו ׳עיר שטאט סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט,

פלי סיסטעמס -סיסטעם פאר אומפילאטירטע לופט-אויף מיט צופרינדהייט די באגייסטערנדע עקא
׳ פארמעסט NYדער ׳דזשיניוס   טעכנאלאגיע וואס וואקסט אין שטאט סירעקיוס און צענטראל ניו יארק.
ישטייערט צו דער סירעקיוס  האט געהאלפן פארברייטערן אונזער ענטרעפעניוריעלע קולטור און בי

איך דאנק גאווערנער    סּורדזש, אונזער סטראטעגיע פאר אריייננעמיגע וואוקס אין דער נייער עקאנאמיע.
האקול פאר פארזיכערן אז ניו יארק סטעיט זעצט פאר ווייטער צו אינוועסטירן אין דער וויכטיגער  

 עקאנאמישע אנטוויקלונג איניציאטיוו.״  
   

פארזיצער רענדי וואלקען,  -יו יארק ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיטצענטראל נ
(, MACNYפון דער מעניופעקטשורערס אסאסיעשען פון צענטראל ניו יארק ) CEOפרעזידענט און 

און דעבארע סטענלי, פרעזידענט פון דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק ביי אסוועגא האט 
׳ רונדע פינף געווינער ׳עירטָאנָאמי׳. מיר זענען  NY״פילע קאנגראטולאציעס צו ׳דזשיניוס  געזאגט,

ארק אין דער צייט  אויסערגעווענליך שטאלץ אויפצונעמען די איינפאליגע ענטרעפענורס צו צענטראל ניו י
וואס זיי פארשפרעכן צו וואקסן זייער אינאווירנדע ביזנעס אין דער ראיאן. דורך דער ראיאנישע קאונסיל׳ס 

׳ פארמעסט, פארזיכערן מיר אז ניו יארק סטעיט בלייבט ווייטער  NYאנגייענדע שטיצע פאר די ׳דזשיניוס 
טראל ניו יארק, שאפנדיג נייע געלעגנהייטן און  אינדוסטריע אין צענ UASביים פארנט פון די וואקסנדע 

 דזשאבס פאר איינוואוינער אין דער ראיאן פאר פילע דורות אין דעם צוקונפט.״  
   

׳ טיעמס ביזנעס פלענער און ּפיטשעס ווערן אפגעשאצט דורך קעּפטען טערעזא מאזולא, NYדי ׳דזשיניוס 
CEO ר און פון עקסעל פארטנערס; טשעדי העמפסאן, גרונדעCEO פון ׳TCG    ,ּפלעיער׳; קעלי וויּפיטש

ביי ׳קרייאמעק׳; קלעיטאן בעזש, דירעקטאר פון עמפייער סטעיט   CEOקאנסולטאנט און רעטייערטע 
 דעוועלאפמענט׳ס ניו יארק ווענטשורס. 

   
   דא.׳, דרוקט NYפאר מער אינפארמאציע איבער ׳דזשיניוס 

   
גַארדען׳, באזוכט: -און דער ׳טעק  CEOסטעיט׳ -פאר מער אינפארמאציע איב ׳סענטער

garden-programs/tech-us/partners-https://www.centerstateceo.com/about   
   

   רייזינג״ CNYפארשנעלערען ״
רייזינג", דער ראיאן׳ס אויספירליכע בלופרינט אויף צו שאפן   CNYדער דעוועלאפמענט דערגאנצעט " 

פלאנירטער אויסלייג וועט  -שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש
זיך קאנצענטרירן אויף קאפיטאליזירן אויף אינטערנאציאנאלע האנדל געלעגנהייטן, פארשטערקערן  

 CNYאן אינקלוסיווע עקאנאמיע. דער ראיאן טוט איצט פארשנעלערן ״ענטרעפעניורשאפט און שאפן 
אויפלעבונג  -מיליאן דאלערדיגע סטעיט אינוועסטירונג דורך דער אפסטעיט ווידער 500רייזינג״ מיט א 

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט אינצענטיוויזירן פריוואטע   500איניציאטיוו. דער סטעיט׳ס 
ביליאן דאלער, און דער ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן,   2.5ו אינוועסטירן פיל מער פון ביזנעסער אויף צ

   דא.נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען  5,900פארזעהט ביז 
   

  ### 
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