الحاكمة كاثي هوكول

فورا2021/22/11 :
للنشر ً

أعلنت الحاكمة هوكول عن منح ما يزيد عن  81مليون دوالر في الجولة الحادية عشرة من مبادرة مجلس التنمية
االقتصادية اإلقليمية

تتضمن الدفعة األولى من المنح المعتمدة  97مشروعًا جاهزً ا للبدء بالعمل لتحفيز التعافي في مرحلة ما بعد الجائحة في
نيويورك
يمكن العثور على قائمة كاملة بالممنوحينهنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم منح أكثر من  81مليون دوالر لدعم  97مشروعًا ذا أولوية في جميع أنحاء والية
نيويورك من خالل مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية .هذا العام ،تم توفير  150مليون دوالر من أموال المنح من
تطوير امباير ستيت على أساس مستمر وتنافسي لدعم االحتياجات الفورية للمتقدمين .إضافة إلى ذلك ،فإن المشاريع داخل كل
منطقة مؤهلة للحصول على حصة قدرها  75مليون دوالر في اإلعفاءات الضريبية لبرنامج وظائف إكسيليسور للمساعدة في
جذب األعمال التجارية وتنميتها في منطقتهم.
قالت الحاكمة هوكول" ،لقد أثر الوباء على كل ركن من أركان الوالية وكل قطاع من قطاعات اقتصاد نيويورك ،ونتيجة
لذلك يجب أن نتأكد من أن تعافينا يفعل الشيء نفسه .بينما نتحرك لألمام من الوباء ،فإننا نستخدم عملية المنح المتجددة إلعادة
بناء والية نيويورك بشكل أفضل من خالل دعم المشاريع الجاهزة للبدء بالعمل مع إمكانية تسريع االستثمارات الجديدة
وتحفيز النمو االقتصادي في كل مجتمع".
قال نائب الحاكمة بنيامين" ،من خالل نهج تعاوني ومنطلق من القاعدة إلى القمة وإقليمي للتنمية االقتصادية ،تم اختيار هذه
المشاريع البتكاراتها وتأثيرها على مجتمعاتها وإمكانية التغيير اإليجابي الناتج عن الوباء .سواء كان األمر يتعلق بتطوير
القوى العاملة أو السياحة أو االستثمارات الخضراء أو التصنيع المحلي ،فإننا نمضي قُدما ً لتعزيز اقتصاد قوي ومزدهر في
والية نيويورك".
يظل طلب الحصول على أموال منح  ESDمفتو ًحا ،وتتم مراجعة الطلبات بشكل مستمر حتى نفاد األموال .يمكن لمقدمي
الطلبات الذين لديهم مشاريع قوية وجاهزة للبدء بالعمل تتوافق مع أولويات التنمية االقتصادية للوالية والمنطقة التقديم من خالل
تطبيق التمويل الموحد .
قال مفوض تطوير امباير ستيت باإلنابة والرئيس والقائم بأعمال المدير التنفيذي هوب نايت" ،لقد كان لوباء ()COVID
تأثير مدمر على واليتنا ،وهذا ينطبق بشكل خاص على الشركات والمؤسسات التي تشكل أساس اقتصادنا .وقد أوصت
مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية ،المكونة من أشخاص يعرفون مجتمعاتهم بشكل أفضل ،بمشاريع مبتكرة من شأنها أن
تساعد مناطقهم على إعادة البناء ،والظهور من جديد أقوى وأكثر ذكا ًء للمستقبل".
وقد أوصى كل مجلس إقليمي بهذه الجولة األولية من المشاريع ذات األولوية بسبب استعدادهم للمشاريع ومواءمتها مع الخطة
اإلستراتيجية لكل منطقة .تشمل المشروعات:

•

كلية ألباني للصيدلة والعلوم الصحية (منطقة العاصمة)  1.75 -مليون دوالر منحة  :ESDستستثمر
كلية ألباني للصيدلة والعلوم الصحية في مقاطعة ألباني ما يقرب من  9ماليين دوالر لتجديد مساحات
لمختبرات ضمان الجودة/مراقبة الجودة ومختبرات العالج بالخاليا والجينات الجديدة .سيقوم المشروع
أيضًا بتنفيذ أعمال البناء والتجديد الالزمة لتثبيت ودعم تشغيل معدات مختبرات األدوية الحيوية عالية
التخصص في مركز ستاك فاميلي لتعليم وتدريب المستحضرات الصيدالنية الحيوية (،)CBET
وستستفيد هذه المبادرة من الشراكات مع الصناعة واألوساط األكاديمية والوكاالت الحكومية لنشر
تكنولوجيا تصنيع األدوية الحيوية المتطورة لدعم متطلبات القوى العاملة الحالية والمستقبلية مع تعزيز
التنمية االقتصادية والتواصل المجتمعي والمشاركة للطالب والمهنيين الممارسين.

•

توسعة فوتوكايت (منطقة وسط نيويورك)  2.5 -مليون دوالر منحة  ،ESDو  2.5مليون دوالر
ائتمان ضريبي لبرنامج وظائف إكسيليسور :ستكون شركة بيرسبيكيف روبوتكس يو اس المحدودة
واحدة من أكبر وأوائل المستأجرين في مركز تطوير سيراكيوز السابق في مقاطعة أونونداغا والذي ظل
شاغرا منذ عام  ،1998مما يسمح للشركة بتطوير مركز اإلنتاج العالمي الخاص بها .سيحتوي الموقع
ً
الجديد على أحدث مرافق التصنيع باإلضافة إلى معمل جديد ومساحة مكتبية للشركة .ستستثمر الشركة
أكثر من  21مليون دوالر وستخلق وتحتفظ بأكثر من  200وظيفة.

•

سوالر هوم فاكتوري (منطقة فنغر ليكس)  -منحة  ESDبقيمة  1مليون دوالر أمريكي ،وائتمان
ضريبي لبرنامج وظائف إكسيليسور بقيمة  1مليون دوالر :سوف يستثمر مصنع سوالر هوم فاكتوري
أكثر من  21مليون دوالر ويبني مرفقًا جديدًا بمساحة  108,000قدم مربع في جنيف (مقاطعة
أونتاريو) لتصنيع وحدات سكنية متعددة العائالت تعمل بالطاقة الشمسية .سيتم تسليم الوحدات النمطية
لمشاريع اإلسكان في جميع أنحاء شمال والية نيويورك وتركيبها في الموقع .بإنشاء موقع لها في بافالو
وإيجاد  107وظيفة جديدة

•

معهد نيويورك للتكنولوجيا مركز الفحص المجهري (منطقة لونغ آيالند)  -منحة  ESDبقيمة 1.05
مليون دوالر :يقوم معهد نيويورك للتكنولوجيا ( )NYITفي كلية طب تقويم العظام ،الواقع في أولد
ويستبري ،بإنشاء مركز ابتكار ميكروسكوب لتطوير األبحاث والعالجات المتقدمة لألمراض التنكسية
العصبية ،واالكتئاب السريري ،وأكثر من ذلك أثناء تدريب العاملين في الفحص المجهري التشخيصي،
والتصوير ،وتقنيات التصوير .سيستثمر  NYITأكثر من  15مليون دوالر في مركز ابتكار الفحص
المجهري.

•

أب ريفير (منطقة ميد هادسون)  -منحة  ESDبقيمة  500,000دوالر :ستنشئ أب ريفير ستوديوز
حر ًما جامعيًا محايدًا للكربون وسلسلة أكثر تنافسية من المسارح الصوتية لمشاريع إنتاج األفالم
والتلفزيون في منشأة حديثة تبلغ مساحتها  101,000قدم مربع في شوغارتيز .سيسمح المشروع لشركة
مؤخرا بعقد لمدة عام
أب ريفير بجذب منتجات الشبكة الرئيسية واالحتفاظ بها مثل المنتج الذي تم توقيعه
ً
واحد قابل للتجديد في مايو من هذا العام ،مما أدى إلى مئات الوظائف وماليين الدوالرات في التأثير
االقتصادي في ميد هادسون فالي.

•

 HPKالصناعية (منطقة وادي موهوك)  -منحة  ESDبقيمة  200,000دوالر :ستشتري HPK
الصناعية آالت ومعدات جديدة لتبسيط العمليات وأتمتة العمليات إلى أكثر من ضعف قدرات اإلنتاج
لمعدات الحماية الشخصية في منشآتها في مقاطعة هيركيمير .سيلبي هذا المشروع الطلب المتزايد حيث
تسعى الشركات الموجودة في والية نيويورك والواليات المتحدة إلى تأمين سلسلة التوريد لمنتجات معدات
الوقاية الشخصية .سوف تستثمر  HPKالصناعية أكثر من مليون دوالر في المنشأة وتخلق  60وظيفة
وتحتفظ بها.

•

ُمسرع المرونة في مواجهة تغير المناخ في جفرنرز آيالند (منطقة مدينة نيويورك)  -منحة ESD
بقيمة  2.5مليون دوالر :سيتم تحويل المبنى التاريخي  301في جزيرة جفرنرز إلى مختبرات بتر ميلك

التي تبلغ تكلفتها  13.35مليون دوالر ،وهي مركز تسريع لألعمال التي تركز على تغير المناخ ورجال
األعمال والمؤسسات غير الربحية .سيوفر المشروع منصة لدعم وتوسيع نطاق أعمال التكنولوجيا
الخضراء والزرقاء ،مثل الرياح البحرية ،وهو خطوة حاسمة في إنشاء مركز مستقبلي للحلول المناخية
على الجزيرة .من المتوقع أن يوفر المشروع  150فرصة عمل توظفها الشركات المستأجرة للمسرعات.
•

تطوير موقع ( OWDنورث كونتري)  -منحة  ESDبقيمة  2.5مليون دوالر :سوف تستثمر تكوير
 OWDالمحدودة المسؤولية أكثر من  13مليون دوالر إلعادة تطوير مرفق تصنيع سابق متضرر إلى
موقع تطوير جديد متعدد االستخدامات .سيشمل مشروع إعادة التطوير التاريخي المعتمد هذا ،الواقع في
بحيرة توبر ،مقاطعة فرانكلين ،مساحة للعمل والتدريب ،ومساحة تجارية ،وشققًا بسعر السوق.

•

تحسين الخدمات الصحية المتحدة الوصول إلى رعاية األطفال (المنطقة الجنوبية)  -منحة  ESDبقيمة
 991,616دوالر :ستقوم يونايتد هيلث سيرفيسز ( )UHSبتجديد منشأة موجودة في مقاطعة بروم،
لتوفير بيئة محدثة ومتوافقة لرعاية األطفال ،وإنشاء خانات رعاية أطفال إضافية عالية الجودة ومريحة
لموظفي يونايتدهيلث سيرفيسيز وأفراد المجتمع .سوف تستثمر  UHSما يقرب من  5ماليين دوالر
وتخلق  18وظيفة جديدة.

•

بوفالو ستوديوز (منطقة نيويورك الغربية)  -منحة  ESDبقيمة  2مليون دوالر :ستنشئ بوفالو
ستوديوز استوديو أفالم بجودة هوليوود في ساوث بافالو ،مقاطعة إيري ،والذي ستتضمن مرافق لدعم
صناعة األفالم والتلفزيون واأللعاب .سيسمح المشروع بإنتاج األفالم الطويلة والمسلسالت التلفزيونية في
المنشأة جنبًا إلى جنب مع ما بعد اإلنتاج والرسوم المتحركة واأللعاب وتطوير تكنولوجيا الصناعة .إضافة
إلى ذلك ،ستقيم بوفالو ستوديوز شراكة مع الجامعة في بوفالو إلنشاء حرم جامعي عبر األقمار الصناعية
في الموقع لتوفير فرص التعليم والتدريب لطالب الجامعات والمقيمين من بوفالو وويسترن نيويورك.
سيتضمن المشروع أيضا ً بناء مرفق لرعاية األطفال في الموقع .سيخلق هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته
 80مليون دوالر  22فرصة عمل جديدة.

نبذة عن طلب التمويل الموحد
ً
تم تصميم طلب التمويل الموحد لتبسيط عملية طلب المنح وتسريعها .تمثل عملية  CFAتحوال أساسيًا في طريقة تخصيص
موارد الوالية ،مما يضمن بيروقراطية أقل وكفاءة أكبر لتلبية احتياجات التنمية االقتصادية المحلية .يُعد  CFAبمثابة نقطة
دخول واحدة للوصول إلى تمويل التنمي ة االقتصادية ،مما يضمن أن المتقدمين لم يعدوا مضطرين للتنقل ببطء بين وكاالت
ومصادر متعددة دون أي آلية للتنسيق .اآلن ،تستخدم مشاريع التنمية االقتصادية  CFAكآلية دعم للوصول إلى مصادر تمويل
حكومية متعددة من خالل تطبيق واحد ،مما يجعل العملية أسرع وأسهل وأكثر إنتاجية .اعرف المزيد عن  CFAهنا.
نبذة عن مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية
تعد مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي مكونًا رئيسيًا لنهج الدولة في االستثمار الحكومي والتنمية االقتصادية .في عام
 ،2011تم إنشاء  10مجالس إقليمية لوضع خطط استراتيجية طويلة األجل للنمو االقتصادي لمناطقهم .المجالس هي
شراكات بين القطاعين العام والخاص تتكون من خبراء محليين وأصحاب مصلحة من قطاع األعمال واألوساط األكاديمية
والحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية .أعادت المجالس اإلقليمية تحديد الطريقة التي تستثمر بها نيويورك في
الوظائف والنمو االقتصادي من خالل وضع نهج مجتمعي ينطلق من القاعدة إلى القمة وإنشاء عملية تنافسية لموارد الوالية.
اعرف المزيد على .regionalcouncils.ny.gov
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