אויף תיכף ארויסצוגעבן11/29/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט באפעלאו און נארט טאנאוואנדא אלס  10מיליאן דאלערדיגע מיטל-
הודסאן געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער ,קאמיוניטי פירער און פובליק באאמטע צו ווידער-אויפלעבן
באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאָ ר געגנט און נארט טאנאוואנדא׳ס דאונטאון
דאונטאון ווידער-אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון דעם סטעיט׳ס
אויספירליכע סטראטעגיע צו ווידער-אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן דער עקאנאמיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט און די שטאט
נארט טאנאוואנדא וועלן ביידע באקומען  10מיליאן דאלער אין פינאנצירונג אלס דער מערב ניו יארק
ראיאנישע געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו ( .)DRIאלס
טייל פון  DRIרונדע  ,5ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס  10ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען
אויסגעטיילט  20מיליאן דאלער ,מיט א סך הכל פון  200מיליאן דאלער אין סטעיט פארשפראכענע
געלטער ,פאר פאָ נדינג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס אונטערהייבן זייערע נאך-קאָ וויד19-
עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף לעבהאפטע געגנטער.
"אלס א באפעלאו געבוירענע ווייס איך די ווירקונג וואס די פינאנצירונג וועט האבן אויף פארבעסערן דעם
בראדוועי-פילמאר געגנט און נארט טאנאוואנדא ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .די קאָ וויד19-
פאנדעמיע האט מיך געוויזן ווי וויכטיג אונזער קלענערע ביזנעסער און ארטיגע קאמיוניטיס זענען צו די
סטעיט׳ס עקאנאמיע און פאר ניו יארק צו האבן ערפאלג ,דארפן מיר זיי באשיצן .די אינוועסטירונגען
וועלן דינען צו ווייזן אלץ וואס די קאמיוניטיס האבן אנצובאטן ,כדי אז זיי זאלן נישט נאר איבערלעבן נאר
אויך בליען ,אין דער צייט וואס מיר בויען זיך בעסער פאר א ליכטיגערע צוקונפט".
ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט" ,אזוי ווי מיר זעצן פאר ווייטער זיך
איבערצובויען פון דער פאנדעמיע וועלן די אינוועסטירונגען ברענגען א באנייטע געפיל פון האפענונג צו
באפעלאו און נארט טאנאוואנדא ,אזוי ווי זיי האבן געטון פאר די אנדערע קאמיוניטיס וואס זענען געווען
א טייל פון דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו .די געלטער וועלן גיין א ווייטן וועג אויף צו
ליפערן די לעבעדיגע ,לעבהאפטע און הויכע-קוואליטעט דאונטאון וואס קומט זיך פאר די איינוואוינער".
די  ,DRIוועלכס ווערט אנגעפירט דורך דער דעפארטמענט אָ וו סטעיט ,סערווירט 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 ווידער-
אנטוויקלונג ,ביזנעסער ,דזשאבס ,און עקאנאמישע און האָ וזינג פארשידנמיניגקייט.
אין דער רונדע האט גאווערנער האקול געדאפלט 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 און אונטערצינדנדע דאונטאון ווידער-אנטוויקלונג פראיעקטן .אזוי ווי פריערדיגע DRI
רונדעס ,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 די
פאטענציעל צו טראנספארמירן די דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק
אינוועסטירונגען DRI .געלטער וועלן דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע
האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף אונטערצוהייבן ווידער-אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס
בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט .דורך דער  ,DRIוועט דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און
אנטוויקלונג אויטאריטעט ( )NYSERDAבאזארגן טעכנישע שטיצע צו די אויסטיילונג באקומער זיי
ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען קארבאן-נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן
גרינהויז גאז ארויסלאז מיט  85פראצענט ביז .2050
באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט
פלאצירט אין דעם שטאט באפעלאו׳ס איסט סייד ,די בראדוועי-פילמאר געגנט איז איינע פון די עלטסטע
אין באפעלאו ,און דער פאקוס פון באפעלאו׳ס פלאן פאר א דאונטאון אינוועסטירונג .דער בראדוועי-
פילמאר געגנט מיט א רעגעלמעסיג געדעכטיגע הויפן פון מערסטנס היסטארישע קאמערציעלע
געביידעס ,האט פארגעשטעלט א בליק פון שאפן ספעציעלע אינער-שטאטישע ערטער ,הויפט פארק
פלעצער ,ריטעיל-אריענטירטע גאסן ,פארבעסערטע געגנט באהעפטונגען ,ביציקל און פיסגייער
באהעפטונגען ,גאס-אויסזעה פארבעסערונגען און פובליק שטח פארבעסערונגען .דער ארט האט
געזעהן פילע פארענדיגטע און אנגייענדע אינוועסטירונגען ,אריינגערעכנט מערערע געמישטע-באניץ
ווידער-אנטוויקלונגען ,א קאמיוניטי געזונטהייט צענטער ,און פארבעסערונגען צו דער בראדוועי מארקעט
און באפעלאו צענטראל טערמינאל .בויענדיג אויף די מאמענטום ,צילט באפעלאו צו דערמוטיגן ווידער-
אנטוויקלונג פון ליידיגע סטרוקטורן ,באזארגן בעסערע באהעפטונגען צווישן האנקערס און
באקוועמליכקייטן דורך גרין-פלאץ ,העכערן צוגענגליכע האָ וזינג געלעגנהייטן ,און פארבעסערן די גאס-
אויסזעה.
נארט טאנאוואנדא
נארט טאנאוואנדא צילט צו מאכן זייער דאונטאון א לעבהאפטע געמישטע-באניץ דיסטריקט
צענטראליזירט אויף די איינגלידערונג פון צוויי וואסערפראנטן :דער ניאגארא טייך און דער ערי קאנאל,
צו שאפן א פאראייניגטע און באהאפטענע ענווייראָ נמענט אלס די "געיטוועי צו דעם ערי קאנאל".
דאונטאון נארט טאנאוואנדא איז אייגנארטיג אזוי ווי עס אנטהאלט די -80עיקער טאנאוואנדא אינזל און
איז אליין אן ארטיגע היסטארישע אפהיטונג דיסטריקט .מיט א דעמאנסטרירטע פעאיגקייט נאכצויאגן
און איינצופירן גרויסע פראיעקטן ,אריינגערעכנט די  2.5מיליאן דאלערדיגע קלוגע וואוקס קאמיוניטי
פאנד ,די רעמינגטאן לאפטס פראיעקט ,און די  20מיליאן דאלערדיגע ריווער ראוד אפארטמענטס ,אןו
מערערע אנגייענדע פראיעקט ,אריינגערעכנט די ריווער ראוד ווידער-געבוי פראיעקט 24 ,מיליאן
דאלערדיגע טימבער שאָ ר פראיעקט ,און  3מיליאן דאלער  YWCAפון דער ניאגארא פראנטיער
געביידע ,נארט טאנאוואנדא וויל העכערן פובליק  /גרין פלאץ ,פארבעסערן סיניאָ ר האָ וזינג ,און
פארבעסערט אינפראסטרוקטור צו שטיצן ווייטערדיגע אנטוויקלונג.
דער מערב ניו יארק ראיאן עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און
פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן
און גענומען אין באטראכט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר רעקאמענדירן בראדוועי-
פילמאר געגנט און נארט טאנאוואנדא אלס די נאמינירטע:
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•

•

•

•
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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.

באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט און נארט טאנאוואנדא שטעלן זיך איצט נעבן די שטעט
דזשעימסטאון ,אליען ,לאקפארט ,און ניאגארא פאָ לס ,וועלכע זענען געווען די מערב ניו יארק ראיאן׳ס
געווינער אין ערשטע פיר  DRIרונדעס.
באפעלאו און נארט טאנאוואנדא וועלן 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 .ארטיגע פלאנירונגס קאמיטעס ,וואס באשטייען פון מוניציפאלע
פארטרעטער ,קאמיוניטי פירער ,און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג,
געשטיצט דורך א מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער .די סטראטעגישע
אינוועסטירונג פלענער וועלן 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 .די סטראטעגישע אינוועסטירונג פלענער וועלן פירן די אינוועסטירונגען פון  DRIגרענט
געלטער אין ווידער-אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר
דאונטאון געגנט און וועלכע קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  10מיליאן דאלערדיגע
אינוועסטירונג .פלענער פאר דער DRI׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיג אין .2022
סעקרעטערי אוו סטעיט ראזעננע ראסאדא האט געזאגט" ,דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג
איניציאטיוו וועט העלפן ווידער-ענערגיזירן די עקאנאמיעס פון באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט און
נארט טאנאוואנדא בשעת יעדע פון זיי ארבעטן אויף זיך צוריקקערן פון דער פאנדעמיע .דער
דעפארטמענט אָ וו סטעיט קוקט ארויס צו שטיצן יעדע קאמיוניטי בשעת זיי אנטוויקלען א סטראטעגישע
פלאן וואס וועט אויסניצן פריוואטע אינוועסטירונגען צו שאפן דינאמישע דאונטאון געגנטער וואס וועלן
בענעפיטן מערב ניו יארק".

׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום קאמישענער ,פרעזידענט און -CEOדעזיגנירטע האוּפ
נייט האט געזאגט" ,קאנגראטולאציעס צו באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט און די שטאט נארט
טאנאוואנדא אלס די מערב ניו יארק אויסטיילונג באקומער צו ווידער-אויפלעבן זייערע דאונטאון
קאמיוניטיס .דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו נעמט אן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע
פרינציפן ווי קלוגע וואוקס און דאונטאון אנטוויקלונג מיט סטראטעגישע סטעיט אינוועסטירונגען .די
פינאנצירונג — קאמבינירט מיט שטארקע פובליק-פריוואטע צוזאמענארבעטשאפטן — וועט דערמוטיגן
נייע אינוועסטירונגען און לעבהאפטע קאמיוניטיס".
ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט-ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,
"דער  DRIפראגראם האט איבערצייגט אז עס איז אן אויסגעצייכנטע אונטערצינד-כוח פאר ארטיג-
געטריבענע ,געצילטע עקאנאמישע אנטוויקלונג וואס האט געטריבן נישט נאר אויפריכטונג פון וויכטיגע
דאונטאון הילפס-מיטלען ,נאר עס האט אויך געטריבן מיליאנען דאלארען אין אויסגעניצטע
אינוועסטירונג HCR .שטאלצירט זיך צו זיין א טייל פון דער באמיאונג צו ליפערן נייע האָ וזינג און
געמישטע-באניץ אנטוויקלונג צו אונזער מעין סטריטס .גרויסע זאכן קומען צו נארט טאנאוואנדא און די
בראדוועי-פילמאר געגנט אין באפעלאו ,און היסטאריע ווייזט אונז אז פיל מער אינוועסטירונגען אין
מערב ניו יארק וועלן נאכפאלגן".
 NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאריען עם .האריס האט געזאגט NYSERDA" ,קוקט ארויס
אויף צו באזארגן טעכנישע הילף און שטיצע צו באפעלאו און טאנאוואנדא צו איינגלידערן קארבאן
נייטראליטעט אין זייער ווידער-אויפלעבונג פלאנירונג באמיאונגען .אזוי ווי מיר גייען אריבער צו א ריינע
ענערגיע עקאנאמיע ,טו איך אויסלויבן די דאזיגע און אלע שטעט ,טאונס און ווילעדזשעס אנטשלאסן צו
טון זייער חלק צו רעדוצירן שעדליכע גרינהויז גאז ארויסלאז און נעמען שריטן צו פארזיכערן זייערע
קאמיוניטיס זענען געזונט".
סענאטאר דזשעימס סקאופיס האט געזאגט" ,דאס אויסוועהלן האווערסטראו אלס א דאונטאון ווידער-
אויפלעבונג איניציאטיוו געווינער איז באגייסטערנד ,און וועט צושטעלן געצילטע סטעיט פינאנצירונג צו
שאפן נייע אינוועסטירונגען וואס שטיצן עקאנאמישע וואוקס אין דער קאמיוניטי .קאנגראטולאציעס צו די
באפעלאו טיעם פאר זייער ארבעט אויף די געווינענדע אפליקאציע ,און מיין דאנקבארשאפט גייט צו
גאווערנער האקול פאר׳ן פארזעצן ווייטער צו האלטן באפעלאו ביים סאמע פארנט .איך קוק ארויס צו
זעהן די טראנספארמאציע פון דער היסטארישער געגנט".
סענאט מינאריטעט פירער ראבערט ארטט האט געזאגט" ,מעיאר ארט פאפאס ,קאמאן קאונסיל
פרעזידענט באב פעקארארא ,ניאגארא קאונטי לעגיסלאטאר ריטש אנדרעס ,און יענע ארטיגע
צוזאמענארבעטער באאויפטראגט מיט צוריקברענגען ביזנעס און באגייסטערונג צו די שטאט נארט
טאנאוואנדא האבן געטון אן אומגלויבליכע ארבעט אויף ווידער אויפצולעבן דעם דאונטאון געגנט .ווען
איך האב געדינט אלס מעיאר פון נארט טאנאוואנדא האב איך אנערקענט די וויכטיגקייט פון האבן א
לעבעדיגע און ענערגיזירטע ענטערטעינמענט דיסטריקט פאר די איינוואוינער פון נארט טאנאוואנדא.
איך בין באגייסטערט צו זען די פארזעצונג פון די באמיאונגען דורך די איצטיגע אדמיניסטראציע .עס איז
מיין האפענונג אז די אויפגייענדע ריכטונג פאר אונזער וואקסנדע דאונטאון קאמיוניטי זעצט פאר
ווייטער ,און איך אפלאדיר ניו יארק סטעיט און דעם דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו פאר׳ן
אויסוועהלן צו אינוועסטירן נאך  10מיליאן דאלער אין אונזער שטאט".
אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס-סטאוקס האט געזאגט" ,די ערוועהלונג פון
באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט אלס א  10מיליאן דאלערדיגע געווינער פאר דעם דאונטאון
ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו וועט האבן א ריכטיגע טראנספארמירנדע ווירקונג אויף דעם גאנצן געגנט.
דער איינפליס פון געלטער אריין אין איינע פון באפעלאו׳ס עלטסטע געגנטער וועט העלפן פארזיכערן א

גלייכבארעכטיגטע ערהוילונג פון דער אינער-שטאטישע געגנט פון דער פאנדעמיע דורך שטיצן ארטיגע
ביזנעסער ,שאפן נייע האָ וזינג געלעגנהייטן און אויסניצן פריוואטע אינוועסטירונגען .איך וויל באדאנקען
גאווערנער האקול פאר איר פארגעזעצטע פירערשאפט אין ציען פאראויס אונזער סטעיט דורך
אינוועסטירן אין אונזער דאונטאון געגנטער".
אסעמבלי-מיטגליד וויליאם קאנרעד האט געזאגט" ,דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו איז
גאר א גוטע אופן צו העלפן קאמיוניטיס צו ווידער-אויפלעבן זייער עקאנאמיע און ברענגען א נייע
אויסבלק פאר איינוואוינער ,באזוכער און ביזנעס .דא אין נארט טאנאוואנדא ,וועט דער  10מיליאן
דאלערדיגע אינוועסטירונג שאפן א פאזיטיווע ווירקונג פאר דער גאנצער קאמיוניטי און אירע פילע
באזוכער .איך לויב גאווערנער האקול פאר איר אנטשלאסנקייט צו דעם פראגראם ,און גראטוליר אלע
וואס האבן געהאט א חלק אין פארשאפן דער אויסטיילונג פאר נארט טאנאוואנדא".
אסעמבלי-מיטגליד אנדזשעלא מארינעלא האט געזאגט" ,די  10מיליאן דאלערדיגע דאונטאון ווידער-
אויפלעבונג איניציאטיוו פינאנצירונג וועט גיין א ווייטן וועג צו העלפן נארט טאנאוואנדא איינוואוינער און
ביזנעסער צו בליען דורך אינוועסטירן אין אינפראסטרוקטור און שאפן מער פובליק פלעצער פאר יעדן צו
געניסן .עס איז א באגייסטערנדע צייט פאר נארט טאנאוואנדא און איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער
האקול׳ס אנטשלאסנקייט צו אינוועסטירן אין דער קאמיוניטי".
באפעלאו מעיאר בייראן וו .בראון האט געזאגט" ,וואספארא געוואלדיגע טאג פאר דער שטאט
באפעלאו! אינוועסטירן אין אונזער בראדוועי-פילמאר געגנט צייגט ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו העלפן
אונזער שטאט ווייטער פארזעצן צו איבערבויען און זיך אומקערן אויף צוריק פון דער קאָ וויד19-
פאנדעמיע .איך בין דאנקבאר נישט נאר פאר גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע שטיצע פאר
באפעלאו ,נאר אויך פאר די פילע איבערגעגעבענע קאמיוניטי מיטגלידער וועלכע האבן שווער געארבעט
פארצושטעלן דער בליק .איך קוק ארויס צו ארבעטן מיט׳ן גאנצן קאמיוניטי צו אנטוויקלען פראיעקטן צו
העלפן אנהויבן א ליכטיגע נייע קאפיטל פאר דער פילמאר געגנט".
נארט טאנאוואנדא מעיאר ארטור דזשי .פאפאס האט געזאגט" ,דאס איז א באגייסטערנדע טאג פאר
נארט טאנאוואנדא ,און איך לויב אלע אין אונזער קאמיוניטי וואס האבן פארגעשטעלט אן אויספירליכן
 DRIפעקל .מיר זענען דאנקבאר צו גאווערנער האקול פאר איר שטיצע ,און מיר קוקן ארויס צו די גאנצע
אנטוויקלונג וואס די  10מיליאן דאלער  DRIאויסטיילונג וועט העלפן ברענגען צו נארט טאנאוואנדא".
 WNYREDCמיט-פארזיצער און  SUNYבאפעלאו סטעיט פרעזידענט דר .קאטערין עס .קאנוועי-
טורנער האט געזאגט" ,דער דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו מאכט א דיפערענץ אין מערב ניו
יארק .מיט אירע נייסטע אויסטיילונגען — באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר געגנט און נארט טאנאוואנדא
— אונזערע דאונטאון געגנטער וועלן פארזעצן ווייטער צו מאכן שטאנדהאפטיגע פארבעסערונגען וואס
לאדענען איין אינוועסטירונג און פלאץ-מאכן ,ווי אויך איינוואוינער און טוריסטן צו די קאמיוניטיס".
 WNYREDCמיט-פארזיצער און קאמפוס לאבאראטאריעס מיט-גרונדער עריק רייך האט געזאגט,
"דערמוטיגן נייע אינוועסטירונגען וואס וועלן פירן צו שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע וואוקס איז דער
שליסל צו די דאונטאון ווידער-אויפלעבונג איניציאטיוו .איך גראטוליר באפעלאו׳ס בראדוועי-פילמאר
געגנט און נארט טאנאוואנדא אלס דער DRI׳ס נייסטע אויסטיילונג באקומער און איך קוק ארויס אויף צו
זען ווי זיי ארבעטן אינערהאלב זייערע קאמיוניטיס צו אנטוויקלען שטארקע פלענער צו ווידער-אויפלעבן
זייערע דאונטאון געגנטער".
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 ,אנגעפירט דורך דעם דעפארטמענט אָ וו סטעיט ,פארטרעט אן פריער-אומדערהערטער און
אינאווירנדע שריטן-פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע
איינפירונג ,צו ברענגען דערמיט א אינטער-אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן ארטיגע
רעגירונג קאפאציטעט אויף צו פארווירקליכן זייער קאמיוניטי׳ס בליק.
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 צו שטיצן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג ,צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג און
אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס געאייגנט פאר פוסגייער ,ביציקל פארער ,און
צוטריטליך פאר טראנזיט ,וואס 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.
###
נאך נייעס קען מען באקומען ביי www.governor.ny.gov
ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 518.474.8418 | press.office@exec.ny.gov
זיך אויסשרייבן

