
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   11/22/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  דער פון זעקס  רונדע אין אויסגעטיילט דאלער מיליאן 81 איבער אנאנסירט האקול   גאווערנער
   איניציאטיוו  קאונסיל  אנטוויקלונג  עקאנאמישע  ראיאנישע

  
  צו פראיעקטן גרייטע-שאוועל  97 אריין   רעכענען אויסטיילונגען באוויליגטע פון עטשּב ערשטע

  ערהוילונג פאנדעמישער-נאך יארק׳ס ניו סטימולירן 
  

   דאפולע ליסטע פון אויסטיילונג באקומער ביז אהער קען מען געפונען 
  

מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו    81גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז איבער  
פריאריטעט פראיעקטן לענגאויס ניו יארק סטעיט דורך דער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג    97שטיצן  

היי  איניציאטיוו.  ׳עמפי  150יאר,  -קאונסיל  פון  געלטער  גרענט  אין  דאלער  סטעיט  מיליאן  יער 
דעוועלאפמענט׳ איז גרייט געמאכט צו באקומען אויף אן אנגייענדע און פארמעסטערישע באזיס צו שטיצן  

אין צוגאב, פראיעקטן אינערהאלב יעדע ראיאן זענען בארעכטיגט פאר   די באלדיגע נויטן פון אפליקאנטן. 
קרעדיטס צו העלפן צוציען און    מיליאן דאלער אין עקסעלסיָאר דזשאבס פראגראם טעקס  75א טייל פון  

 וואקסן ביזנעס אין דעם ראיאן.  
  

די פאנדעמיע האט בארירט יעדע ווינקלפון דעם סטעיט און יעדע סעקטאר פון ניו יארק׳ס עקאנאמיע,  "
האט גאווערנער   "און אלס רעזולטאט מוזן מיר פארזיכערן אז אונזער ערהוילונג טוהט דאס זעלבע,

י ווי מיר ציען זיך פאראויס פון דעם פאנדעמיק ניצן מיר די כסדר׳דיגע גרענט  אזו" האקול געזאגט.
גרייטע פראיעקטן מיט די -פראצעס צוריקצובויען ניו יארק סטעיט אויף בעסער דורך שטיצן שאוועל

פאטענציעל צו פארשנעלערן נייע אינוועסטירונגען און אונטערצינדן עקאנאמישע וואוקס אין יעדע  
  "קאמיוניטי.

  
ארויף און ראיאנישע צוגאנג צו עקאנאמישע אנטוויקלונג, זענען  - אונטן-דורך א צוזאמענגעארבעטע פון"

די פראיעקטן אויסגעקליבן געווארן פאר זייער אינאוואציע, ווירקונג אויף זייערע קאמיוניטיס און 
האט געזאגט ליוטענאנט   " פאטענציעל פאר פאזיטיווע ענדערונג וואס קומען ארויס פון דער פאנדעמיע,

צי עס זאל זיין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, טוריזם, גרינע אינוועסטירונגען  "גאווערנער בענדזשאמין.  
אדער דאמעסטיק מעניופעקטשורינג, ציען מיר זיך פאראויס אונטערצושטיצן א שטארקע און בליענדע  

   "עקאנאמיע אין ניו יארק סטעיט.

  
אן   ESDדי אפליקאציע פאר   אויף  ווערן איבערגעקוקט  און אפליקאציעס  גרענט געלטער בלייבט אפן, 

גרייטע פראיעקטן  -אנגייענדע באזיס ביז געלטער ווערן אויסגעניצט. אפליקאנטן מיט שטארקע, שאוועל
ן קענען זיך ווענדן וואס זענען אויסגעגליכן מיט די סטעיט און ראיאן׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג פריאריטעט

 .  אפליקאציע  פינאנצירונג קָאנסָאלידעיטעד דורך דער 
  

דעזיגנירטע האוּפ  -CEOוועלאפמענט׳ עקטינג קאמישענער און פרעזידענט און  ׳עמפייער סטעיט דע
די קאוויד פאנדעמיע האט געהאט א געפערליכע ווירקונג אויף אונזער סטעיט, און " נייט האט געזאגט, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-11%2FESDBatchAwardedProjects.pdf&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Caf0e8420e0304dee8cd308d9adf66dd2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732096317565305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RXgdHKSrDsN%2FSiPf0tQkUaCQgtqd7VxqJBPJ9dCYNQ4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Caf0e8420e0304dee8cd308d9adf66dd2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637732096317575258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6f5NH%2BBdP8ubI94So7NaRpjD%2FwwbzIYt4wigpDs1o%2BU%3D&reserved=0


 

 

דאס איז איבערהויפט ריכטיג פאר די ביזנעסער און ארגאניזאציעס וואס זענען די יסוד פון אונזער  
. די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס, צוזאמגעשטעלט פון מענטשן וואס קענען  עקאנאמיע 

זייערע אייגענע קאמיוניטיס אמבעסטן, האבן רעקאמענדירטע אינאווירנדע פראיעקטן וואס וועלן העלפן 
   "זייערע ראיאנען זיך צוריקבויען, און ארויסקומען שטערקער און קלוגער פאר די צוקונפט.

  

די דאזיגע ערשטע רונדע פון פריאריטעט פראיעקטן איז רעקאמענדירט געווארן דורך יעדע ראיאנישע  
קאונסיל צוליב זייער פראיעקט גרייטקייט און אויסגלייכונג מיט יעדע ראיאן׳ס סטראטעגישע פלאן.  

 הויכפונקטן רעכענען אריין: 
  

  - אלבאני קאלעדזש פון פארמאסי און געזונטהייט וויסנשאפט )קאפיטאל ראיאן(  •
דער אלבאני קאלעדזש פון פארמאסי און   גרענט: ESDמיליאן דאלער  1.75

מיליאן דאלער צו   9געזונטהייט וויסנשאפט אין אלבאני קאונטי וועט אינוועסטירן באלד 
ט פארזיכערונג / קוואליטעט  רענאווירן לאבאראטאריע ארט פאר נייע קוואליטע

דער פראיעקט וועט אויך  קאנטראל און צעל און דזשיען טערַאּפי לאבאראטאריעס.
דורכפירן נויטיגע קאנסטרוקציע און רענאוואציע צו אינסטאלירן און שטיצן די אפעראציע  

פון הויך ספעציעליזירטע בייָאפארמאסיוטיקל לאבאראטאריע אויסריכטונגען אין די  
(. CBETפאמיליע צענטער פאר בייָאפארמאסיוטיקל עדיוקעשען און טרענירונג )  סטעק

דער איניציאטיוו וועט אויסניצן צוזאמענארבעטשאפטן מיט אינדוסטריע, אקאדעמיע און 
פארגעשריטענע בייָאפארמאסיוטיקל -רעגירונג אגענטורן ארויסצושטעלן טעכנאלאגיש 

מעניופעקטשורינג טעכנאלאגיע צו שטיצן איצטיגע און צוקונפטיגע ארבעטסקראפט 
העכערן עקאנאמישע אנטוויקלונג, קאמיוניטי  פארלאנגט און אין דער זעלבער צייט

 ָאוטריטש און באשעפטיגונג פאר סטודענטן און פראקטיצירנדע פראפעסיאנעלן. 
  

  ESDמיליאן דאלער   2.5 - פאטאקייט פארברייטערונג )צענטראל ניו יארק ראיאן(  •
מיליאן דאלער עקסעלסיָאר דזשאבס פראגראם טעקס    2.5גרענט, 

סי וועט זיין איינע פון די גרעסטע און  -על-עס, על- וו ראבאטיקס יופערספעקטי קרעדיט:
ערשטע טענאנטן ביי דער געוועזענער סירעקיוס אנטוויקלונג צענטער אין אנאנדאגא  

, ערלויבנדיג פאר די קאמפאני צו אנטוויקלען 1998קאונטי, וואס איז געווען ליידיג זינט 
ער ארט וועט אנטהאלטן טעכנאלאגיש  איר גלאבאלער פראדוקציע צענטער. דער ניי

פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג איינריכטונגען ווי אויך נייע לאבאראטאריע און אפיס 
מיליאן דאלער   21פלאץ פאר דעם קאמפאני. דער קאמפאני וועט אינוועסטירן איבער  

 דזשאבס.   200און שאפן און אנהאלטן איבער 

  

  1גרענט,  ESDמיליאן דאלער  1 -סָאלַאר היים פאבריק )פינגער לעיקס ראיאן(   •
דער סָאלַאר היים  מיליאן דאלער עקסעלסיָאר דזשאבס פראגראם טעקס קרעדיט: 

-סקווער 108,000מיליאן דאלער און בויען א נייע  21פאבריק וועט אינוועסטירן איבער 
- יאו קאונטי( צו פאבריצירן סָאלַאריסיגע איינריכטונג אין דזשנעווע )אנטערפ

די מאדיולארע   פאמיליע הָאוזינג יוניטס.-זערא מולטי-באקרעפטיגטע מאדיולאר נעט
יוניטס וועלן געליפערט ווערן צו הָאוזינג פראיעקטן לענגאויס אפסטעיט ניו יארק און 

 נייע דזשאבס.   107אינסטאלירט אויפ׳ן פלאץ. דער קאמפאני וועט שאפן  

  

ניו יארק אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע מייקראסקאפי צענטער )לאנג איילענד ראיאן(   •
(  NYITניו יארק אינסטיטוט פון טעכנאלאגיע ) גרענט: ESDמיליאן דאלער  1.05 -

קאלעדזש פון אסטיאפאטיק מעדיצין, וואס געפונט זיך אין ָאלד וועסטבורי, שאפט א  
פירן פארשונג און דורכברוך -ראויסמייקראסקאפי אינאוואציע צענטער צו פא

באהאנדלונגען פאר ניוראדעדזשענעראטיווע קראנקהײטן, קלינישע דעפרעשען, און  



 

 

מער און אין דער זעלבער צייט טרענירן ארבעטער אין דיאגנאסטישע מייקראסקאפי,  
 15וועט אינוועסטירן איבער   NYIT וויזואליזאציע, און אימעדזשינג טעכנאלאגיעס.

   דאלער אין דעם מייקראסקאפי אינאוואציע צענטער.  מיליאן

  

אפריווער   גרענט: ESD 500,000 - הודסאן ראיאן( -אפריווער סטודיאס )מיטל •
סטודיאס וועט שאפן א קארבאן נייטראלע קאמפוס און א מער פארמעסטערישע סעריע  

א  סטעידזשעס פאר פילם און טעלעוויזיע פראדוקציע פראיעקטן אין -פון סאונד
סקווער פיסיגע טעכנאלאגיש פארגעשריטענע איינריכטונג אין סאודזשערטיס.   101,000

דער פראיעקט וועט ערלויבן פאר אפריווער צוצוציען און אנהאלטן הויפט נעטווָארק  
יעריגע באנייבארע קאנטראקט אין  -פראדוקציעס ווי די לעצטנס אפגעשריבן פאר א איין

ג אין הונדערטער דזשאבס און מיליאנען דאלארען אין מאי פון דעם יאר, רעזולטירנדי
 הודסאן וואלי.  -עקאנאמישע ווירקונג אין דעם מיטל

  
• HPK  )דאלער   200,000 -אינדוסטריעס )מאוהאק וואלי ראיאןESD :גרענט HPK 

אינדוסטריעס וועט קויפן נייע מאשינען און אויסריכטונגען צו פארגלעטיגן אפעראציעס  
ביי  PPEאון אויטאמאזירן פראצעסן אויף איבער טאפלט פראדוקציע מעגליכקייטן פאר 

זייער איינריכטונג אין הערקימער קאונטי. דער פראיעקט וועט צוטרעפן צו די וואקסנדע  
עס באזירטע קאמפאניס זוכן זיך איינצושאפן די  -רק סטעיט און יופארלאנג אזוי ווי ניו יא

  1אינדוסטריעס וועט אינוועסטירן איבער  HPKפראדוקטן.  PPEטשעין פון -סופליי
 דזשאבס.   60מיליאן דאלער אין דעם איינריכטונג און שאפן און אנהאלטן 

  
יארק סיטי  גאווערנער׳ס איילענד קלימאט באפעסטיגונג עקסעלערעיטאר )ניו   •

אויף  301היסטארישע בילדינג  גרענט: ESDמיליאן דאלער  2.5 -ראיאן(  
מיליאן דאלער    13.35גאווערנער׳ס איילענד וועט טראנספארמירט ווערן אויף דעם 

פאקוסירטע   -באטערמילק לעבס, אן עקסעלערעיטאר הָאּב פאר קלימאט ענדערונג
דער פראיעקט וועט באזארגן א   ביזנעסער, ענטרעפעניורס און נָאנּפרָאפיטס.

פלאטפארמע פאר שטיצן און פארברייטערן גרינע און בלויע טעק ביזנעסער, ווי צ.ב.ש.  
וויכטיגע טריט אין אוועקשטעלן א צוקונפטיגע צענטער  -שָאר ווינט, און איז א קריטיש-ָאף

 150ן פאר קלימאט לייזונגען אויף דעם אינזל. דער פראיעקט איז ערווארטעט צו שאפ
 דזשאבס באשעפטיגט דורך עקסעלערעיטאר טענאנט קאמפאניס.  

  

• OWD  )מיליאן דאלער  2.5 - ארט דעוועלאפמענט )נארט קאנטריESD 
מיליאן דאלער צו   13סי וועט אינוועסטירן איבער - על -דעוועלאפמענט על  OWD גרענט:

אנטוויקלען א צופאלענע געוועזענע מעניופעקטשורינג איינריכטונג אויף א נייע  -ווידער
אנטוויקלונג -באניץ דעוועלאפמענט ארט. דער סערטיפייד היסטארישע ווידער-געמישטע

-יק, פראנקלין קאונטי, וועט ארייננעמען מיטפראיעקט, וואס געפונט זיך אין טאפער לע
   ארבעטן און טרענירונג ערטער, קאמערציעלע ארט, און מארקעט ראטע אפארטמענטס. 

  
  - קעיר )סאוטערן טיער( - יונייטעד העלט סערוויסעס פארבעסערן צוטריט צו טשיילד •

( וועט רענאווירן אן UHSיונייטעד העלט סערוויסעס ) גרענט: ESDדאלער  991,616
עקזיסטירנדע איינריכטונג אין ברום קאונטי צו באזארגן אן אפדעיט׳עט און  

קעיר, שאפנדיג נאך הויכע קוואליטעט און -אויסגעפאלגטע פלאץ פאר טשיילד
קעיר סלאטס פאר יונייטעד העלט סערוויסעס ארבעטער און -צוגענגליכע טשיילד

 18מיליאן דאלער און שאפן  5וועט אינוועסטירן באלט  UHSוניטי מיטגלידער. קאמי
 נייע דזשאבס.  

  



 

 

 ESDמיליאן דאלער  2 -באפעלאו סטודיאס )מערב ניו יארק ראיאן(   •
באפעלאו סטודיאס וועט שאפן א האליוואוד קוואליטעט פילם סטודיא לאט אין   גרענט:

ארייננעמען איינריכטונגען צו שטיצן דעם פילם,   סָאוט באפעלאו, ערי קאונטי, וואס וועט 
טעלעוויזיע, און געימינג אינדוסטריעס. דער פראיעקט וועט ערלויבן פאר פראדוקציע פון 

- פיטשור פילם און טעלעוויזיע סעריע ביי דעם איינריכטונג אינאיינעם מיט נאך
. אין צוגאב וועט  פראדוקציע, אנימאציע, געימינג, און אינדוסטריע טעק אנטוויקלונג 

באפעלאו סטודיאס אוועקשטעלן א צוזאמענארבעטשאפט מיט דעם אוניווערסיטעט פון 
באפעלאו צו אוועקשטעלן א סאטעלייט קאמפוס אויפ׳ן פלאץ פאר עדיוקעשען און 

טרענירונג געלעגנהייטן צו אוניווערסיטעט און איינוואוינער פון באפעלאו און מערב ניו 
ט וועט אויך אריינרעכענען די קאנסטרוקציע פון אן אויפ׳ן פלאץ  יארק. דער פראיעק

נייע  22מיליאן דאלער פראיעקט וועט שאפן  80קעיר איינריכטונג. דער -טשיילד
 דזשאבס.  

  
      אפליקאציע  פָאנדינג קאנסאלידעיטעד  די איבער

דער קאנסאלידעיטעד פָאנדינג אפליקאציע איז געשאפן געווארן צו פארגלעטיגן און פארשנעלערן דעם  
פראצעס צייכנט אפ א פונדאמענטאלע ענדערונג אין דעם אופן    CFAגרענט אפליקאציע פראצעס. דער  

רקזאמקייט צו וואס סטעיט רעסָארסן ווערן אלאקירט, פארזיכערנדיג ווייניגער ביוראקראטיע און מער ווי
סערווירט אלס דער איינציג איינטריט פונקט    CFAערפילן ארטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג געברויכן. די  

נישט   מער  דארפן  אפליקאנטן  אז  פארזיכערן  צו  פָאנדינג,  אנטוויקלונג  עקאנאמישע  צו  צוטריט  פאר 
פאר קאארדינאציע. יעצט טוהען   שטייטלעך נאוויגירן מערערע אגענטורן און קוועלער אן קיין מעכאניזם

אלס א שטיצע מעכאניזם צו האבן צוטריט צו מערערע    CFAעקאנאמישע אנטוויקלונג פראיעקטן ניצן דער  
סטעיט פינאנצירונג קוועלער דורך איין אפליקאציע, מאכנדיג דעם פראצעס שנעלער, גרינגער, און מער  

 .  דא CFAפראדוקטיוו. לערנט אייך מער איבער די 
  

   קאונסילס אנטוויקלונג עקאנאמישע  ראיאנישע די איבער

דער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל איניציאטיוו איז א הויפט שטאנדטייל פון די סטעיט׳ס 
ראיאנישע קאונסילס   10, זענען 2011צוגאנג צו סטעיט אינוועסטירונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג. אין 

עקאנאמישע וואוקס  טערמיניגע סטראטעגישע פלענער פאר -זענען אוועקגעשטעלט צו אנטוויקלען לאנג 
פריוואטע צוזאמענארבעטשאפטן צוזאמענגעשטעלט פון  -פאר זייער ראיאנען. די קאונסילס זענען פובליק

רעגירונג  - ארטיגע מומחים און סטעיקהָאלדערס פון ביזנעס, אקאדעמיע, ארטיגע רעגירונג, און נישט 
טשט די וועג וואס ניו יארק  ארגאניזאציעס. די ראיאנישע קאונסילס האבן אויפדאסניי אויסגעטיי

- באזירטע, פון-אינוועסטירט אין דזשאבס און עקאנאמישע וואוקס דורך שטעלן אין פלאץ א קאמיוניטי
ארויף צוגאנג און אוועקשטעלן א פארמעסטערישע פראצעס פאר סטעיט רעסָארסעס. לערנט  -אונטן

 .  regionalcouncils.ny.govאייך מער ביי 
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