אויף תיכף ארויסצוגעבן11/17/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט רונדע דריי געווינער פון די ׳גראָ וNY-׳ עסן און אגריקולטור ביזנעס
פארמעסט
׳עוועריּבאָ די איט׳ אויסגעטיילט  1מיליאן דאלערדיגע גרענד ּפרייז
איבער  3מיליאן דאלער אין פרייז געלטער אויסגעטיילט צו אכט סטאַ רטאָ ּפס נאך צוויי-טאגיגע אין-
פערסאן און ווירטועלע ּפיטש פארמעסט אין סירעקיוס
פאָ נדינג פאר פארמעסט קומט דורך אפסטעיט ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוון :׳CNY
רייזינג׳ ,׳פינגער לעיקס פאָ רווערד׳ און ׳סאָ וטערן טיער סאָ ורינג׳ — ראיאנישע אויספירליכע
סטראטעגיעס
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז ׳עוועריּבאָ די איט׳ איז א נאמען געגעבן געווארן אלס דער
 1מיליאן דאלערדיגע גרענד ּפרייז געווינער פון רונדע דריי פון דעם ׳גראָ וNY-׳ עסן אינאוואציע און
אגריקולטור טעכנאלאגיע ביזנעס פארמעסט ,וואס איז פאקוסירט אויף פארבעסערן די אויפקומענדע
עסנווארג ,געטראנקען און אגריקולטור אינאוואציע הויפן אין צענטראל ניו יארק ,די פינגער לעיקס ,און
דער סאוטערן טיער .דער אינאווירנדע פארמעסט האט ווידעראמאל צוגעצויגן א גרופע אויסגעצייכנטע
סטאַ רטאָ ּפס און ענטרעפעניוריעלע טאלאנט פון איבער דער גארער וועלט זיך צו פארמעסטן אין איר צוויי-
טאגיגע ּפיטש פארמעסט און הויך ערווארטעטע סימפאזיום .׳עוועריּבאָ די איט׳ איז געווען איינע פון אכט
פינאליסטן אהיימצונעמען פרייז געלט דורכאויס ׳גראָ וNY-׳ עסנווארג און אג סאמיט׳ס אויסטיילונג
צערעמאניע געהאלטן ביי דעם וואָ ן-צענטער אין דאונטאון סירעקיוס .דער געווינענדע טיעם מוז זיך
פארשפרעכן צו אפערירן אין די צענטראל ניו יארק ,פינגער לעיקס ,אדער סאוטערן טיער ראיאנען פאר
ווייניגסטנס איין יאר ,און באזארגן ׳גראָ וNY-׳ מיט א קליינע עקוויטי אינוועסטירונג חלק אין יעדע
קערפערשאפט .פאָ נדינג פאר דער פארמעסט ,וואס אדמיניסטרירט געווארן דורך קארנעל
אוניווערסיטעט׳ס צענטער פאר ראיאנישע עקאנאמישע פאראויס-פירן ,איז צוגעשטעלט דורך די סטעיט׳ס
אפסטעיט ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו.
"איך וויל גראטולירן אלע קאמפאניס וועלכע האבן זיך באטייליגט אין דער דריטער רונדע פון דעם ׳גראָ ו-
NY׳ פארמעסט ",האט גאווערנער קעטי האקול געזאגט" .דער פארמעסט העלפט נישט נאר די
קאמפאניס פארצוזעצן ווייטער צו אינאווירן נאר עס וועט אויך שטיצן ניו יארק סטעיט׳ס ראיאנישע
עקאנאמיעס דורך צוציען נאך מער אויפמערקזאמקייט צו אונזער וועלט-בארימטע עסן און אגריקולטור
אינדוסטריע".
׳עוועריּבאָ די איט׳ ,פון שיקאגא ,אילינאוי ,מאכט ,פארשפרייט ,און פארקויפט געשמאקע עסן וואס איז
פריי פון קארען ,צוקער אןו די מערסט טרעפנדע  14אלערדזשענס ,כדי אז מענטשן זאלן קענען דערפון
געניסן ,אינאיינעם ,אפגעזעהן דייעטערי באגרעניצונגען אדער פרעפערענצן.

"עס איז פאר אונז אן אבסאלוט כבוד צו ווערן אויסגעוועהלט — פון אזא אומגלויבליכע פארזאמלונג פון
עסן און אגריקולטור סטאַ רטאָ ּפס — אלס די היי-יעריגע  1מיליאן דאלערדיגע הויפט פרייז געווינער ביי
׳גראָ וNY-׳ ",האט געזאגט ניקאל ווילסאן ,מיט-גרונדער און פרעזידענט פון ׳עוועריּבאָ די איט׳" .מיר קוקן
ארויס אויף אויסצוניצן דעם אויסטיילונג און אלע קאנעקשענס וואס מיר האבן געמאכט אין דעם ראיאן צו
נעמען אונזער קאמפאני צום נעקסטן שטאפל ,פארברייטערן אונזער מארקעט ,און אויפצונעמען מער
טאלאנט".
פאר יאר דריי פון דער ׳גראָ וNY-׳ עסן און אג סאמיט האבן זיך איבער  1200מענטשן רעגיסטרירט פאר
דער פארקומעניש אןו אודיענצן האבן געהאט דער אפציע זיך צו באטייליגן אין-פערסאן אדער ווירטועל.
דער אין-פערסאן פארקומעניש האט פיגורירט פענעל דיסקוסיעס אויף די גרעסטע פראבלעמען וואס די
עסן און אגריקולטור אינדוסטריע האט אויסצושטיין ,א סאמיט פארשטעלונג פון ווענדארס און
ארגאניזאציעס וואס שטיצן דער סטאַ רטאָ ּפ קאמיוניטי ,און א ּפיטש פארמעסט וואו די העכסט-ראנקיגע
 20פינאליסטן האבן פרעזענטירט זייערע ביזנעס המצאות צו א לעבעדיגע אודיענץ .א פאנעל פון פינף
זעלבסטשטענדיגע ריכטער —אפשפיגלענדיג א טיפקייט און ברייטקייט פון אגריקולטור ,עסנווארג
פראדוקציע אןו ענטרעפעניוריעלע מבינות — האבן זיך צוגעהערט צו יעדע פארשטעלונג און
פרעזענטירט פראגעס בעפאר באשליסן די הויפט געווינער.
אין צוגאב צו דער  1מיליאן דאלערדיגע פרייז ,זענען אויך אויסגעטיילט געווארן צוויי  500,000דאלערדיגע
פרייזעס און פיר  250,000דאלערדיגע פרייזעס ביי דעם פיינעלס פארקומעניש:
 500,000דאלערדיגע געווינער :עסקרייב בייאוסייענס ,פון איטאקא ,ניו יארק ,ניצט נאטורליכע סיגנאל
מאלעקיולס פון די ערד מייקראבייאום צו פראדוצירן א נייע קלאס פון ברייטע ספעקטרום נישט-גיפטיגע
בייאופעסטיסיידס וואס פארשטערקערן די פלאנצונגען׳ס אימיּון-סיסטעמס צו פארבעסערן ווידערשטאנד
קעגן פאטאדזשענס און העכערן קראפ אויסגאבע.
 500,000דאלערדיגע געווינער :ניופיק ראבאטיקס ,פון סורעי ,קאנאדע ,פראדוצירט פולשטענדיג
אויטאנאמישע יאגדעס הארוועסטערס וואס זענען געאייגנט אויף צו ארבעטן אין אלע סארט וועטער און
באלייכטונג אומשטענדן ,נעבן מענטשליכע ארבעטער ,צו שפארן געלט פאר פאַ רמערס דורך רעכענען א
באשטימטע ראטע פער פונט פאר איינגעזאמלטע יאגדעס.
 250,000דאלערדיגע געווינער :דראוטלעב ,פון וועבסטער ,ניו יארק ,פראדוצירט הויכע קוואליטעט
סענסאָ רי געצייג פאר יעדע שטאפל סענסאָ רי מבינות ,און אפפערן פראקטישע און צוגענגליכע סענסאָ רי
אנאליז לייזונגען וואס ליפערן עכט-וועלטיגע ווערד פאר קאמפאניס אין יעדן גרויסקייט.
 250,000דאלערדיגע געווינער :עמדזשעניסיס ,פון יוסטאן ,טעקסעס ,איז א טעכנאלאגיש
פארגעשריטענע עמבריאו געזונטהייט אפשאצונג פלאטפארמע וואס גיבט די מערסט קאמפרעהענסיווע
עמבריאו אפשאצונג סיסטעם ,פארבעסערנדיג טראגעדיגקייט תוצאותצ פון ארויסגעהאלפענע פרוכפער
טעכנאלאגיעס אין בהמות.
 250,000דאלערדיגע געווינער :נארדעטעקט ,פון קאפענהעיגען ,דענמארק ,גיבט גיכע כעמישע
אנאליז פאר נערווארג אין דער אגרי-עסנווארג אינדוסטריע .דער קאמפאני׳ס ערשטע פראדוקט איז א
לעב-אָ ן-א-טשיפ טעסט פאר נערווארג וואס געפונט זיך אין ערד ,וואסער און בלעטלעך געצילט אויף
אפטימיזירן די סומע פערטילייזער געניצט צו קולטיווירן תבואה.

 250,000דאלערדיגע געווינער :ווירעדיעיט ,פון באפעלאו ,ניו יארק ,האט א טורנקי לייזונג צו
פארבעסערן ערד קוואליטעט ניצנדיג הארדווער ,סאָ פטוועיר און דאטע טעכנאלאגיע ,און אפפערט א
פולע ריי געצייג צו שאפן הויכע-קוואליטעט קאָ מּפאָ סט ענדע פראדוקטן ביי אלע קאָ מּפאָ סטינג ערטער.
ריכטער האבן באזירט אויסטיילונג באשלוסן אויף די פאלגענדע פינף קריטעריע:
•

•

•
•

•

שטאנהאפטקייט פון קאמערציעליזאציע און ביזנעס מוסטער  -שאפונג פון איינקונפט און
אויסהאלטבארקייט פון א קאסט סטרוקטור וואס ערמעגליכט פאר א פארמעסטערישע און
אויסהאלטבארע ביזנעס; צייגט גרייטקייט פון דער אפליקאנט׳ס טעכנאלאגיע אדער אינאוואציע
צו ערפילן איר נויטיגע ווערד פארשלאג.
טיעם  -צייגט א הויכע מאס צוזאמענארבעט ,פולשטענדיגקייט און גרייטקייט אינדערינען ,און
דיווערסיטעט און ארייננעמיגקייט צווישן די גרונדער ,ארבעטער און ראטגעבער פון דעם ביזנעס
וואס וועט ערמעגליכן פאר די טיעם צו ליפערן אויף איר פאטענציעל.
קאסטומער ווערד  -צושטעלן באדייטנדע ווערד פאר קאסטומערס אויף וואס זיי זענען גרייט צו
באצאלן; אדרעסירט א באדייטנדע מארקעט.
אגריקולטור און עסנווארג אינאוואציע  -פאראויס-ציען טעכנאלאגיש פארגעשריטענקייט אין
עסנווארג און אגריקולטור און ביישטייערן צו מאכן אפסטעיט  NYא גלאבאלער פירער אין
אגריקולטור און עסנווארג אינאוואציע.
ראיאנישע דזשאב שאפונג  -פאטענציעל פאר שאפן הויכע קוואליטעט דזשאבס אין דעם
׳גראָ וNY-׳ ראיאן און ניצבארקייט צו די עקזיסטירנדע עסנווארג און אג עקא-סיסטעם.

דער פארמעסט האט אויך פיגורירט אן "אודיענץ אויסוואל" אויסטיילונג פאר דער סטאַ רטאָ ּפ ,געשטימט
דורך דעם פובליק ,צו האבן די מערסט אינאווירנדע פיטש מיט שטארקע פאטענציעל .אגרי-טרעק ,פון
וויליאמסאן ,ניו יארק וועט באקומען  10,000דאלער קעש ,ספאנסירט דורך וועגמען׳ס ,און 5,000
דאלער אין מארקעטינג סערוויסעס פון דער מארטין גרופע .אגרי-טרעק איז א פאַ רם פארוואלטונג
אפליקאציע סוויטע ,אנטוויקלט ספעציעל פאר דער עפל אינדוסטריע .דער סוויטע רעכנט אריין
צופאסנדע מאדיולס וואס גיבן עכט-צייטיגע אינפארמאציע אין גרינג-צו-ליינען ווידזשעטס וואס ערלויבן
פאר פאַ רמס צו מאכן טעגליכע דאטע-אינפארמירטע באשלוסן.
די געווינענדע טיעמס וועלן געפאדערט ווערן צו מאכן א פאזיטיווע ווירקונג אין דעם ׳גראָ וNY-׳ ראיאן ,וואס
פיגורירט קאונטיס אינערהאלב צענטראל ניו יארק ,די פינגער לעיקס און די סאוטערן טיער ראיאנען פון
דעם סטעיט וואו עס זענען פארהאן לעבהאפטע פאַ רם-שטח און עטליכע הויפט אינער-שטאטישע
צענטערס ,אריינגערעכנט ראטשעסטער ,סירעקיוס און בינגהעמטאן.
דורך שאפן נייע דזשאבס און מיטטיילן נייע המצאות האבן די געווינער פןו די ערשט צוויי רונדעס פון דער
׳גראָ וNY-׳ עסן און אג פארמעסט אויפגעטוהן וויכטיגס אין אונזער ראיאן׳ס עסן און אג עקא-סיסטעם אין
ווייניגער ווי צוויי יאר ",האט געזאגט דזשען סמיט ,פראגראם דירעקטאר פון ׳גראָ וNY-׳" .מיר זענען
קאנפידענט אז די היי-יעריגע געווינער וועלן פארזעצן ווייטער די וואוקס .די קוואליטעט פון די סטאַ רטאָ ּפס
וואס פארמעסטן זיך פאר אויסטיילונגען היי-יאר איז געווען נישט צום גלויבן — קאנגראטולאציעס צו אלע
געווינער!"
אלעס אינאיינעם האבן  330סטאַ רטאָ ּפס זיך איינגעשריבן פון  32לענדער אריינגערעכנט סינגאפאר,
מדינת ישראל און שווייץ .אין דער יו-עס זענען געווען פארטרעטן  23סטעיטס ,אריינגערעכנט 138
איינטרעטער פון ניו יארק 44 .פראצענט פון אפליקאנטן האבן געהאט א פרוי גרונדער און  51פראצענט

האבן אריינגערעכנט א גרונדער פון אן אונטערפארטרעטענע מינאריטעט גרופע ,וואס איז א באדייטנדע
העכערונג פון פאראיאריגע אפליקאנט ּפול .די  20פינאליסטן האבן באקומען איינציגווייזע מענטאָ רשאַ פט
פון האנט-אויסגעוועהלטע ראיאנישע ביזנעס ראטגעבער אין דעם פארלויף צו דער פארמעסט.
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ עקטינג קאמישענער און פרעזידענט און -CEOדעזיגנירט האוּפ
נייט האט געזאגט" ,קאנגראטולאציעס צו די היינטיגע געווינער און צו אלע וואס האבן זיך באטייליגט
אין רונדע דריי פון די ׳גראָ וNY-׳ פארמעסט .דער אגריקולטור-באזירטע ביזנעס פארמעסט שפיגלט אפ
ניו יארק סטעיט׳ס אנגייענדע שטיצע פאר בויען ענטרעפעניוריעלע עקא-סיסטעמס וואס צילן
אונטערצוהייבן אינאווירנדע עקאנאמישע וואוקס אין די רייכע פאַ רמינג און אגריקולטורעלע ערטער פון די
פינגער לעיקס ,צענטראלע און סאוטערן טיער ראיאנען".
סטעיט אגריקולטור קאמישענער ריטשערד עי .באל האט געזאגט" ,דער ׳גראָ וNY-׳ פארמעסט
הייבט ארויס ניו יארק׳ס שטארקייט און פארשידנמיניגקייט אין אגריקולטור און עסנווארג ביזנעסער,
צוציענדיג באגייסטערנדע טעכנאלאגיש פארגעשריטענסטע קאמפאניס וואס שאפן די אג טעכנאלאגיעס
און דזשאבס פון דער צוקונפט און שטיצן ארטיגע פאַ רמס .קאנגראטולאציעס צו די געווינער און אלע
סטאַ רטאָ ּפס און ענטרעפענורס וואס האבן זיך באטייליגט אין דעם פארמעסט .יעצט אין די דריטער
רונדע ,׳גראָ וNY-׳ צייגט עס איז א פראגראם וואס איז אינטעגראל צו וואקסן און פארשטערקערן ניו
יארק׳ס אגריקולטורעלע עקאנאמיע".
צענטראל ניו יארק ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל פארזיצער און פרעזידענט און
 CEOפון דער פאבריצירער אסאסיעשען פון צענטראל ניו יארק רענדי וואלקין און דעבארע סטענלי,
פרעזידענט פון די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק ביי אסוועגא האט געזאגט" ,מיר זענען
באגייסטערט צו אפפערן פילע קאנגראטולאציעס צו אלע היינטיגע געווינער און צו אלע וואס האבן
אנטיילגענומען אין רונדע דריי פון די ׳גראָ וNY-׳ פארמעסט וואס איז געהאלטן געווארן היי-יאר אין
דאונטאון סירעקיוס .ניו יארק סטעיט זעצט פאר ווייטער צו שפירן פרעצעדענטלאזע וואוקס אין די
אגריקולטור און עסנווארג אינדוסטריעס .דער ׳גראָ וNY-׳ פארמעסט פארטרעט נאך א באגייסטערנדע
אינוועסטירונג אין אונזער קאמיוניטי וואס וועט ווייטער אונטערהייבן ראיאנישע וואוקס און ווייטער שטיצן
אונזער אגריקולטורעלע באזע לענגאויס צענטראל ניו יארק און פארזיכערן אז דער ראיאן טוהט ווייטער
שטייגן".
פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג מיט-פארזיצער באב דאפי ,פרעזידענט און
 CEOפון גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער אוו קאמערס און דר .דעניס בעטעלס ,פרעזידענט פון
 SUNYדזשענעסעאו ,האבן געזאגט" ,מיר זענען אויסערגעווענליך שטאלץ מיט יעדער וואס האט זיך
באטייליגט אין רונדע דרייפון דער אינאווירנדע פארמעסט .דער ראיאנישע קאונסיל איז לעיזער-
פאקוסירט אויף וואקסן די סטעיט׳סט אגריקולטורעלע און עסנווארג אינדוסטריעס .אונזער אנגייענדע
אינוועסטירונג אין דעם ׳גראָ וNY-׳ פארמעסט ארבעט אויף צו באהעפטן ארטיגע אינדוסטריע
צוזאמענארבעטער מיט די פארגעשריטענסטע המצאות פון די ענטרעפענורס ,ווייטער שטיצנדיג אונזער
מולטי-צווייגיגע צוגאנג צו שאפן א בליענדע ראיאנישע עקאנאמיע".
סאוטערן טיער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל מיט-פארזיצער דזשודי מעקיני טשערי,
עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון סקאוילער קאונטי צוזאמענארבעטשאפט פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג
און דר .קעווין דרומם ,פרעזידענט פון  SUNYברום קאמיוניטי קאלעדזש האט געזאגט" ,מיר ווילן
באגריסן מיט הארציגע קאנגראטולאציעס צו די געווינענדע טיעמס און צו אלע פארמעסטער ביי דער
רונדע דריי ׳גראָ וNY-׳ .אינאוואציע און ענטרעפעניורשאפט זענען די שליסלעך צו אונזער עקאנאמישע
צוקונפט .ניו יארק׳ס אגריקולטורעלע אינדוסטריע איז איינע פון די מערסט פארשידנמיניגע און

פרעסטיזשפולע אין די וועלט ,און דער איניציאטיוו טיילט אפ ניו יארק פון אנדערע סטעיטס ,אן קיין ספק
געבנדיג צו אונזערע ראיאנען אנגייענדע עקאנאמישע סוקסעס".
אויף אויסצוגעפונען מער איבער די ׳גראָ וNY-׳ פארמעסט ,באזוכט .https://www.grow-ny.com
אויף אויסצוגעפונען מער איבער קארנעל אוניווערסיטעט׳ס צענטער פאר ראיאנישע עקאנאמישע
אוואנסירונג ,באזוכט/https://crea.cornell.edu :
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 .דער ראיאניש אויסגעלייגטער פלאן
קאנצענטרירט זיך אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס אריינגערעכנט פאטאניקס ,אגריקולטור ,און
עסנווארג פראדוקציע ,און פארגעשריטענע פאבריצירונג .איצט טוהט דער ראיאן פארשנעלערן דער
"פינגער לעיקס פאָ רווערד" מיט א  500מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך די אָ ּפסטעיט ווידער־
אויפלעבונג אינציאטיוו .דער 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 צו באקומען דא.
פארשנעלערען " CNYרייזינג"
דער דעוועלאפמענט דערגאנצעט " CNYרייזינג" ,דער ראיאן׳ס אויספירליכע בלופרינט אויף צו שאפן
שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט .דער ראיאניש-פלאנירטער אויסלייג וועט
זיך קאנצענטרירן אויף קאפיטאליזירן אויף אינטערנאציאנאלע האנדל געלעגנהייטן ,פארשטערקערן
ענטרעפעניורשאפט און שאפן אן אינקלוסיווע עקאנאמיע .דער ראיאן טוט איצט פארשנעלערן "CNY
רייזינג" מיט א  500מיליאן דאלערדיגע סטעיט אינוועסטירונג דורך דער אפסטעיט ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו .דער סטעיט׳ס  500מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועט אינצענטיוויזירן פריוואטע
ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער פון  2.5ביליאן דאלער ,און דער ראיאן׳ס פלאן ,ווי איינגעגעבן,
פארזעהט ביז  5,900נייע צוגעקומענע דזשאבס .מער אינפארמאציע איז דא צו באקומען דא.
פארשנעלערן "סאָ וטערן טיער סאָ ורינג"
דער היינטיגער מעלדונג דערגאנצעט "סאָ וטערן טיער סאָ ורינג" ,דער ראיאן׳ס אויספירליכע בלופרינט אויף
צו שאפן שטארקע עקאנאמישע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט .דער ראיאניש-געאייגנטער פלאן
קאנצענטרירט זיך אויף צוציען א טאלאנטפולע ארבעטסקראפט ,וואקסנדע ביזנעסער ,און טרייבן
אינאוואציע .איצט טוהט דער ראיאן פארשנעלערן "סאָ וטערן טיער סאָ ורינג" מיט א  500מיליאן דאלערדיגע
סטעיט אינוועסטירונג דורך דער אפסטעיט ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו .דער 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  10,200נייע צוגעקומענע דזשאבס .מער
אינפארמאציע איז דא צו באקומען דא.
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