אויף תיכף ארויסצוגעבן11/13/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט טראוי אלס איינע פון די  10מיליאן דאלערדיגע קאפיטאל ראיאן
געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער ,קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע אויף ווידער-
אויפלעבן טראוי׳ס ריווערוואָ ק דיסטריקט
טייל פון דעם סטעיט׳ס אויספירליכע עקאנאמישע און קאמיוניטי וואוקס סטראטעגיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אין פראנקלין פלאזא אז טראוי ֿ וועט באקומען  10מיליאן
דאלער אין פאָ נדינג אלס איינע פון די קאפיטאל ראיאן געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דער דאונטאון
ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו ( .)DRIאלס טייל פון  DRIרונדע  ,5וועט יעדע פון דער סטעיט׳ס 10
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט ווערן  20מיליאן דאלער ,מיט א סך הכל פון
 200מיליאן דאלער אין פינאנצירונג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס אונטערהייבן זייער
ערהוילונג דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע געגנטער.
"דער  10מיליאן דאלערדיגע גרענט וועט אנצינדן נייע חיות אין טראוי׳ס דאונטאון ריווערוואָ ק דיסטריקט
אלס טייל פון אונזער עקאנאמישע ערהוילונג באמיאונגען ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דער
גרעס-רּוטס סטראטעגישע בליק פאר דעם פראיעקט וועט פארזיכערן אז טראוי׳ס קולטורעלע און
עקאנאמישע ווידער-אויפלעבונג איז אפרופענד צו די געברויכן פון די קאמיוניטי און וועט שאפן לאנג-
טערמיניגע בליאונג".
"טראוי׳ס היסטארישע און פיסגייער-גינציגע ריווערפראנט שליסט זיך אן אין די פילע דאונטאון
דיסטריקטן צו געניסן פון ניו יארק סטעיט׳ס דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו ",האט געזאגט
ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין" .די אויסטיילונג וועט ערמעגליכן פאר די שטאט טראוי צו
פארשטערקערן דעם דיסטריקט קולטורעל און קאמערציעל ,ווי אויך שטיצן א גלייכבארעכטיגטע
ערהוילונג פון דעם אינער-שטאטישע ארט פון דער פאנדעמיע".
די  DRIסערווירט אלס א גרונטשטיין פון די סטעיט׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאָ ליסי דורך
טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע צענטערס פון אקטיוויטעט וועלכע באטן אן א
הויכע לעבנס-קוואליטעט און ציען צו זיך ביזנעסער ,דזשאבס ,און עקאנאמישע און האָ וזינג
פארשידנמיניגקייט .אין דער רונדע האט גאווערנער האקול געטאפלט פאָ נדינג פון  100מיליאן דאלער
אויף  200מיליאן דאלער און ערלויבט פאר יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל אפצומאכן
צי זיי וועלן נאמינירן צוויי  10מיליאן דאלערדיגע געווינער אדער איין  20מיליאן דאלערדיגע געווינער
פאר טראנספארמירנדע דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן .אזוי ווי פריערדיגע  DRIרונדעס ,וועט
יעדע אויסגעוועהלטע קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך א פון-אונטן-ארויף׳דיגע
קאמיוניטי-באזירטע פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער ווידער-אויפלעבונג פון
איר דאונטאון און אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן טראנספארמירנדע

פאטענציעל און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען DRI .געלטער וועלן דערנאך
ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעוועהלטע פראיעקטן וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף
אונטערצוהייבן ווידער-אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס בליק.
טראוי
טראוי׳ס  DRIוועט פאקוסירן אויף די ריווערוואָ ק דיסטריקט ,וועלכע אנטהאלט דער הארץ פון דאונטאון
טראוי׳ס היסטארישע דיסטריקט .דער ארט איז באגרעניצט און פיסגייבאר ,אנטהאלט א גרויסע טייל
פונ׳ם שטאט׳ס קונסט ,קולטורעלע ,און ענטערטעינמענט אייגנשאפטן ,און רעכנט אריין  1.6מייל פון
פאראייניגטע ריווערפראנט .מיט באדייטנדע לעצטנסדיגע און אנגייענדע אינוועסטירונג ,נייע
קאמערציעלע פלאץ ,און טרעיל און פובליק פלאץ פארבעסערונגען ,טראוי צילט אויסצוניצן באדייטנדע
פריוואטע אינוועסטירונג צו שאפן א נייע געמישטע-באניץ ארט ,העכערן פובליק צונויפקום ערטער ,און
לייזן זייער חסרון פון ּפארקינג כדי צו דערגרייכן זייער ציל פון ניצן פובליק ערטער און אינער-שטאטישע
באקוועמליכקייטן צו באהעפטן עקאנאמישע קאטאליסטן ,געגנטער ,און אינאוואציע צענטערס ארום
זייער דעסטינאציע ריווערפראנט.
דער קאפיטאל ראיאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און
פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן
און גערעכנט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר רעקאמענדירן טראוי אלס איינע פון די
נאמינירטע:
•
•
•

•

•

•

•
•

דער דאונטאון דארף זיין קאמפאקט ,מיט קלארע און דייטליכע גרעניצן;
דער דאונטאון דארף קענען אויסניצן פריערדיגע אדער ברענגען צו צוקונפטיגע פריוואטע און
פובליק אינוועסטירונגען אין דעם געגנט און איר אומגעגנט;
עס זאל האבן לעצטנסדיגע אדער פאראויסגעזעהנע דזשאָ ּב וואוקס אינדערינען אין ,אדער
נאענט נעבן ,דעם דאונטאון געגנט וועלכס קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט ,שטיצן
ווידער-אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר;
דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע
באפעלקערונגען פון יעדן עלטער ,איינקונפט שטאפל ,דזשענדער ,אידענטיטעט ,פעאיגקייט,
באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד;
די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און איינפירן
ּפאָ ליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס-קוואליטעט ,אריינגערעכנט דאס באניץ פון
ארטיגע ערד טיילן ,מאדערנע זאונינג קאודס און ּפאַ רקינג סטאנדארטן ,גאנצע גאס פלענער,
ענערגיע-שּפאָ רעדיגע פראיעקטן ,גרינע דזשאבס און טראנזיט-אריענטירטע אנטוויקלונג;
די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע פראצעס
צו רעזולטירן אין א בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און א פרעלימינארע ליסטע פון
פראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א  DRIסטראטעגישע
אינוועסטירונג פלאן;
די מוניציפאליטעט האט די ארטיגע קאפאציטעט צו פארוואלטן דעם  DRIפראצעס; און
די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן זיין גרייט אין
דער קורץ-טערמיניגע איינפירונג מיט איין איינשפריץ פון  DRIגעלטער.

טראוי׳ס איז איצט בארעכטיגט צו באקומען  10מיליאן דאלער אין סטעיט פאָ נדינג און אינוועסטירונגען צו
ווידער-אויפלעבן אירע דאונטאון געגנטער און שאפן נייע געלעגנהייטן פאר לאנג-טערמיניגע וואוקס.
טראוי שליסט זיך איצט אן מיט די שטעט גלענס פאָ לס ,הודסאן ,אלבאני און סקענעקטעדי ,וועלכע זענען
געווען דעם קאפיטאל ראיאן׳ס געווינער אין די ערשטע פיר  DRIרונדעס.

׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעפיוטי
קאמישענער קעווין יוניס האט געזאגט" ,פלאצמאכן איז דער קערנדל פון אונזער עקאנאמעישע
אנטוויקלונג באמיאונגען ,מיט סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלכע שטיצן פראיעקטן געאייגנט צו
שאפן לעבהאפטע און צוציענדע קאמיוניטיס .דער טראוי פלאן אידענטיפיצירט א דאונטאון ראיאן מיט
עקזיסטירנדע אייגנשאפטן און שאפערישע אינפראסטרוקטור וואס וועט ארומנעמען פובליק-פריוואטע
צוזאמענארבעטשאפטן צו דערמוטיגן נייע עקאנאמישע וואוקס".
סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט" ,די  DRIאויסטיילונג דעמאנסטרירט ניו
יארק׳ס אנטשלאסנקייט איבערצובויען אונזער אינער-שטאטישע קאמיוניטיס און זיי העלפן צוציען ביזנעס
און אנבאטן א הויכע לעבנס-קוואליטעט פאר איינוואוינער און באזוכער .דער דעפארטמענט אָ וו סטעיט
קוקט ארויס צו ארבעטן מיט די שטאט טראוי צו בויען אויף איר באגייסטערנדע מאמענטום צו שאפן א
בעסערע פלאץ פאר איינוואוינער ,ביזנעסער און באזוכער הארט דא אין דעם קאפיטאל ראיאן".
ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט-ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,
"דער קאפיטאל ראיאן איז רייך מיט האָ וזינג ,עקאנאמישע ,בילדונג ,און קולטורעלע אייגנשאפטן וועלכע
ערמעגליכן פאר ביזנעסער און פאמיליעס צו בליען ,און דער  10מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונגען
וועלן מאכן דעם ארט נאך א בעסערע פלאץ צו וואוינען און ארבעטן .די אויסטיילונג פאר׳ן שטאט טראוי
מאלט אויס דעם סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו בויען עקאנאמישע שטארקע קאמיוניטיס אין אינער-
שטאטישע ערטער לענגאויס ניו יארק .אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער צוריקצוקומען פון דער קאוויד
פאנדעמיע ,לויב איך גאווערנער האקול פאר מאקסימיזירן די ווירקזאמקייט פון דעם איניציאטיוו און
פארזיכערן אז עס האט א באלדיגע און טראנספארמירנדע ווירקונג".
סענאטאר ניעל ברעסלין האט געזאגט" ,איך בין שטאלץ צו זיין א טייל פון דער באגייסטערנדער
אינוועסטירונג אין טראוי .מיט דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג אינוועסטירונג זעצן מיר פאר ווייטער די
פארשריט וואס דער שטאט טראוי האט געמאכט צו באהעפטן די שטאט צו די הודסאן טייך .א דאנק
אייך גאווערנער קעטי האקול ,און אלע קאמיוניטי צוזאמענארבעטער ,וועלכע האבן ערמעגליכט דעם
פראיעקט".
אסעמבלי-מיטגליד דזשאן טי .מעקדאנעלד ,דריטער ,האט געזאגט" ,קאנגראטולאציעס צו מעיאר
מאדען ,שטאט טראוי באאמטע ,און קאמיוניטי מיטגלידער אויפ׳ן באקומען דער דאונטאון ווידער-
אויפלעבונג איניציאטיוו אויסטיילונג .אלס א געוועזענער מעיאר ,האב איך הנאה צו זעהן ווי
טראנספארמירנד די געלטער וועלן זיין ,איבערהויפט לענגאויס די דאונטאון און וואסער-ברעג געגנטער
פון דער קאללער שטאט .טראוי האט מיט חכמה ווידער-ערפונדן איר וואסער-ברעג וועלכע איז פריער
געווען א קריטיש-וויכטיגע טייל פון דער אינדוסטריעלע תקופה פון דער קאמיוניטי .דער זעלבער וואסער-
ברעגע ,איצט דער בענעפאקטאר פון באדייטנדע אינוועסטירונג פון דער שטאט טראוי ,ארטיגע
ביזנעסער ,און ארומיגע קאמיוניטיס ,איז איצט א שיינטורעם פאר ווידער-אנטוויקלונג אין דער שטאט .א
דאנק אייך ,גאווערנער האקול ,פאר אייער פירערשאפט און אנטשלאסנקייט צו אונזערע לאקאליטעטן
און איך קוק ארויס צו נאך מער אינוועסטירונגען אין דעם צוקונפט".
טראוי מעיאר פעטריק מאדען האט געזאגט" ,די שטאט טראוי איז באגייסטערט צו זיין אויסגעקליבן
פאר דער פינפטע רונדע פון דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו .די  DRIאיז געווען א
טראנספארמירנדע פראגראם פאר אומצאליגע קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט ,און די געלטער
קומען אין א קריטישער צייט פאר טראוי בשעת מיר נאוויגירן אונזער נאך-פאנדעמיע ערהוילונג .מיט די
הילף פון דער  DRIוועלן מיר פארברייטערן דער ווידער-אויפלעבונג פון אונזער וואסער-ברעגע,
אינוועסטירן אין טראנספארמירנדע ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן צו שטיצן ארטיגע דזשאב שאפונג און

טרייבן עקאנאמישע וואוקס ,און פארשטערקערן באהעפטונגען צווישן דאונטאון און אונזער
פארשידנמיניגע געגנטער .מיר דאנקען גאווערנער האקול און דער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג
קאונסיל פאר זייער אויסוועהלן טראוי און מיר קוקן ארויס אויפצולעבן אונזער ריווערוואָ ק דיסטריקט
פלאן".
קאפיטאל ראיאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיט-פארזיצערין רוט מעהאני NBT ,באנק
פרעזידענט פון רייכטום פארוואלטונג און דר .האווידאן ראדריגעז ,אוניווערסיטעט ביי אלבאני
פרעזידענט ,האט געזאגט" ,אין נאמען פון אונזערע מיטגלידער אין דעם קאונסיל ,גראטולירן מיר דעם
טיעם אין פאר׳ן פארשטעלן א געווינענדע  DRIפלאן וואס וועט אויסניצן סטעיט פינאנצירונג אויפצושליסן
נייע עקאנאמישע פאטענציעל און וואוקס אין די הארץ פון דער שטאט׳ס היסטארישע דיסטריקט".
טראוי וועט איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן אויף
ווידער-אויפצולעבן איר דאונטאון מיט  300,000דאלער אין פלאנירונג געלטער פון די  10מיליאן דאלער
 DRIגרענט .אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע ,וואס באשטייט פון מוניציפאלע פארטרעטער ,קאמיוניטי
פירער ,און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג ,געשטיצט דורך א
מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער .דער סטראטעגישע אינוועסטירונג
פלאן וועט אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן עקאנאמישע
אנטוויקלונג ,טראנספארטאציע ,האָ וזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט יעדע
קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער-אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן .דער
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון  DRIגרענט געלטער אין ווידער-
אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און
קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  10מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג .פלענער
פאר דער DRI׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין .2022
איבער דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונגס איניציאטיוו
דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו איז איינגעפירט געווארן אין  2016צו פארשנעלערן און
פארברייטערן די ווידער-אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט
צו סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד-כוח אויף אינוועסטירונג .דער
איניציאטיוו פארטרעט א פרעצעדענטלאזע און המצאה׳דיגע פלאן-צו-טון סטראטעגיע וועלכע באהעפט
סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג.
אין די ערשטע פיר יאר פון דעם פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן  400מיליאן דאלער צו
אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער-אויפלעבונג און האבן די פאטענציעל צו ווערן
מאגנעטן פאר ווידער-אנטוויקלונג ,ביזנעס ,דזשאב שאפונג ,און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג
דיווערסיטעט און געלעגנהייט .די פינפטע רונדע פון דער  DRIוועט האבן נאך א  200מיליאן דאלערדיגע
פארשפרעכונג .אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט׳ס  10ראיאנישע
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע.
יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל הפחות  10מיליאן דאלער צו אנטוויקלען א דאונטאון
סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס
די קאמיוניטי׳ס בליק פאר ווידער-אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.
דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע
באמיאונגען צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס
געאייגנט פאר פוסגייער ,ביציקל פארער ,און צוטריטליך צו טראנזיט ,וועלכע רעדוצירן אויטא באניץ און
גרינהויז גאז ארויסלאז .דער  DRIשטיצט אויך דעם סטעיט׳ס געזונטהייט איבער אלץ ּפאָ ליסיס /
עלטער-פריינטליכע  NYאיניציאטיוו דורך שאפן מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און

עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע ,וועלכע
פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט צוגענגליכקייט צו פרישע ,ערנערנדע עסן,
איבערהויפט אין אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך ניו יארק סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא .קאמיוניטיס
באקומען שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט
דורך דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אין נאנט צוזאמענארבעט מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און
דער סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.
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