אויף תיכף ארויסצוגעבן12/2/2021 :

גאווערנאר קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט ראטשעסטער און ניוארק אלץ  10מיליאן דאלארדיגע פינגער לעיקס
געווינער פון פיפטע רונדע שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער ,קאמיוניטי פירער און פובליק בעאמטע צו אויפלעבן
שטאטישע געגנטער
שטאט-צענטער אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון די סטעיט'ס
ברייטע סטראטעגיע צו אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן די עקאנאמיע
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז ראטשעסטער סיטי אין מאנראו קאונטי און ניוארק
ווילעדזש אין וועין קאונטי וועלן באקומען יעדע איינע  10מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג אלץ די פינגער
לעיקס ראיאן געווינער פון די פיפטע רונדע פון די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג .אלס 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.
"אינוועסטירן אין אונזער שטאטישע צענטערן איז וויכטיג צוריק צו אויפלאמען ניו יארק'ס ערהוילונג",
האט גאווערנער האקול געזאגט" .די געלטער וועלן פארבעסערן ראטשעסטער און ניוארק כדי לאקאלע
איינוואוינער און באזיכער צוגלייך זאלן קענען געניסן פון אלעס וואס די געגנטער האבן צו אפפערן .די
פינגער לעיקס ראיאן איז איבערגעפילט מיט היסטאריע און מיט אטראקציעס ,און איך קוק ארויס צו זעהן
וויאזוי די געווינער וועלן נוצן זייער פינאנצירונג צו ברענגען זייערע קאמיוניטיס צו די קומענדיגע
שטאפל".

ליּוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמען האט געזאגט" ,אין די צייט ווען מיר טוהען פארזעצן
זיך צו ערהוילן פון קאוויד ,19-איז די סטעיט'ס שטאט-צענטער אויפלעבונג
אונטערנעמונג ( )Downtown Revitalization Initiative, DRIא קריטישע כלי
צו העלפן קאמיוניטיס ארום די עמּפייער סטעיט זיך צו ערהוילן .די  20מיליאן
דאלאר אין פינאנצירונג וועלכע וועלן געשאנקען ווערן פאר ראטשעסטער און
ניוארק וועלן העלפן די קאמיוניטיס בויען מער לעבעדיגע קאמיוניטיס און
אונטערהייבן זייערע קאוויד-19-נאכפאלגנדע עקאנאמיעס".
אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט ( ,)Department of State, DOSדינט די  DRIאלץ א
גרונדשטיין פון די סטעיט'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן טראנספארמירן שטאט-צענטער
געגנטער אין לעבעדיגע צענטערן פון אקטיוויטעט וועלכע אפפערן א הויכע קוואליטעט פון לעבן און
ציהען צו דעוועלאּפמענטס ,ביזנעסער ,דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט .אין

דעם רונדע האט גאווערנער האקול געטאפלט די פינאנצירונג פון  100מיליאן דאלאר צו  200מיליאן
דאלאר ,און זי האט ערלויבט יעדע ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ( Regional
 )Economic Development Council, REDCבאשליסן אויב זיי זאלן נאמינירן צוויי  10מיליאן
דאלארדיגע שטעט אדער איין  20מיליאן דאלארדיגע שטאט פאר טראנספארמאטיווע און
אונטערהייבנדע שטאט-צענטער 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 די פאטענציעל צו
טראנספארמירן די דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגעןDRI .
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 די  ,DRIוועט די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט
(  )New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDAצושטעלן
טעכנישע שטיצע פאר די שטעט וועלכע באקומען די פינאנצירונג זיי ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען
קארבאן-נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט'ס ציהל צו רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט
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ראטשעסטער'ס שטאט-צענטער אויפלעבונג
ראטשעסטער'ס  DRIוועט זיין קאנצעטרירט אויף די טראנספארמאציע פון די לאנג חרוב'ע געגנט אין
צענטער פון די שטאטישע געגנט לענגאויס די צפון זייט פון מעין סטריט פון קלינטאן עוועניו אראפ צו די
דזשענעסי טייך .מיט א  17%העכערונג אין די באפעלקערונג זינט  ,2010און  50%פון די
באפעלקערונג זייענדיג צווישן  20-34יאר אלט ,האט ראטשעסטער'ס שטאטישע צענטער געזעהן
באדייטנדע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונג אין די פארגאנגענע  15יאר ,אריינרעכענענדיג נייע
האוזינג ,האטעלן ,פארבעסערונגען צו די פארזאמלונג צענטער ,מערערע היי-טעק ביזענעסער און
'אינקיּובעיטאר' פראגראמען צו אונטערהייבן א וואקסנדע שטאט-צענטער טעכנאלאגישע זאנע ,און א
ווידער אויפשטייג פון די שטאט'ס ברעגעס א דאנק צענדליגע פראיעקטן וועלכע זענען טייל פון די
סטעיט-געשטיצטע  ROCדי ריווערוועי ( )ROC The Riverwayאונטערנעמונג .די מעין סטריטאון
קלינטאן סטריט בלאק איז אבער אין פארצווייפלטע נויט פון ווערן ווידער אנטוויקלט בשעת פארשריט
זעצט פאר ארום און ארום .די פלאן וואס האט געוואונען וועט העלפן פארבעסערן די דעזיין פון די געסער
און פובליק ערטער ,פארבעסערן די געבויטע ענווייראמענט און פארמערן פיסגייער צוטריט/פארבינדונג
כדי צו פארשנעלערן ווייטערע אינוועסטירונג אין די געגנט ,ערגענצנדיג די לעצטע דעטאלן פון די
שטאט'ס צענטער אויפלעבונג ,שאפנדיג א צוריק אויפשטייגנדע ראטשעסטער וואו מער מענטשן וועלן
ווילן וואוינען ,ארבעטן און שפילן.
ניוארק
די שטאטישע צענטער פון ניוארק איז א קאמפאקטע ,פיסגייער פריינטליכע ,קלאר באגרעניצטע און
קאנצעטרירטע געגנט וואס די ווילעדזש ציהלט צו מאכן די הארץ קלאפ פון א לעבעדיגע ,ערשט-
קלאסיגע ווילעדזש און די קולטורישע און ביזנעס צענטער פון די פינגער לעיקס ראיאן צוזאמען מיט די
ערי קאנאל דינענדיג אלץ די ווילעדזש'ס צענטער פון ביזנעס .מיט מערערע ,גרויסע אנקער
אינסטיטוציעס און אנגייענדע דזשאב וואוקס ,האט ניוארק געזעהן כמעט  220מיליאן דאלאר ווערנדיג
אינוועסטירט אין די ווילעדזש אין לויף פון די פארגאנגענע  10יאר .א שטארקע פראצעדור וואס די
ווילעדזש האט אנגעפירט צו אריינמישן די פובליק האט אידענטיפיצירט די באדערפעניש פאר אן
אנפילנדע מערערע-נוצן דעוועלאּפמענט ,מער האוזינג פאר ארבייטער און עלטערע מענטשן און נייע

שטח פאר אינעווייניגע פארוויילונג און געזונטהייט מיטן זיך קאנצעטרירן צו אויסנוצן שטחים לענגאויס די
ערי קאנאל.
דער פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל ( Finger Lakes Regional
 )Economic Development Council, FLDRECהאט 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
ראטשעסטער און ניוארק אלס 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 דזשאּב 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 שטאט-צענטער 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.

ראטשעסטער און ניוארק שליסן זיך יעצט אן מיט די שטעט דזשעניווע ,באטאוויעּ ,פען יאן און סענעקע
פאָ לס ,וועלכע זענען געווען די פינגער לעיקס ראיאן'ס געווינער אין די ערשטע פיר  DRIרונדעס ,אין די
סדר ווי זיי זענען דערמאנט געווארן.
ראטשעסטער און ניוארק וועלן יעצט אנהויבן דעם פראצעדור פון אנטוויקלען א סטראטעגישע
אינוועסטירונג פלאן צו אויפלעבן זייערע שטאטישע צענטערן מיט ביז אזויפיל ווי  300,000דאלאר אין
פלאנירונג געלטער פון די  10מיליאן דאלארדיגע  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

עקטינג סעקרעטערי אָ וו סטעיט ברענדען סי .היּוס האט געזאגט" ,דער שטאט-צענטער אויפלעבונג
אונטערנעמונג וועט העלפן צוריק אריינבלאזן א חיות אין די עקאנאמיעס פון ראטשעסטער און ניוארק
דורכן אויסנוצן לעצטיגע אינוועסטירונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן אין יעדע שטאט-צענטער .די
סטעיט דעּפארטמענט קוקט ארויס אויף צו ארבעטן מיט יעדע קאמיוניטי צו פארברייטערן די סטעיט'ס
איינפלוס אין וועגן וואס נוצן אויס פריוואטע אינוועסטירונגען וועלכע שאפן מער געלעגנהייטן פאר
איינוואוינער ,ביזנעסער און באזיכער דא ,אין די פינגער לעיקס".
עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט ( )Empire State Developmentעקטינג קאמישאנער,
פרעזידענט און -CEOדעזיגנירטע האָ וּפ נייט ,האט געזאגט DRI" ,אינוועסטירונגען העלפן
אריינבלאזן א פרישע חיות אין שטאט-צענטער געגנטער ארום ניו יארק סטעיט ,אפשפיגלענדיג א הויפט
באשטאנדטייל פון אונזערע עקאנאמישע אנטוויקלונג סטראטעגיע .די  10מיליאן דאלארדיגע גרענטס
פאר ראטשעסטער און פאר ניוארק וועלן פארשנעלערן טראנספארמאטיווע פראיעקטן וועלכע זענען
אויספלאנירט צו ערמוטיגן ביזנעס וואוקס ,שאפן דזשאבס און אונטערהייבן טוריזם — אלעס פירנדיג צו
אן אפילו ליכטיגערע צוקונפט פאר די לעבעדיגע קאמיוניטיס".
ניו יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי ריניועל ()Homes and Community Renewal, HCR
קאמישאנער רּוט-ען וויסנאָ סקאס האט געזאגט' ,די שטאט צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג טוט
אויסנוצן די קוועלער וואס קאמיוניטיס האבן ,מאכנדיג שפראצן לאקאלע עקאנאמישע אנטוויקלונג און
אויפטרייבנדיג מיליאנען צו פארשטערקערן קאמיוניטיס און פארבעסערן די הויפט געסער פון
געגנטער .די  10מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג ,סיי אין ראטשעסטער און סיי אין ניוארק ,וועלן מאכן
די קאמיוניטיס בעסער ,גרינגער זיך צו ערלויבן און מער קאלירפולע פלעצער צו וואוינען און
ארבעטן HCR .איז שטאלץ צו זיין טייל פון די באמיאונג און מיר קוקן ארויס צו זעהן די ווירקונג וואס די
אינוועסטירונג וועט האבן אויף די פינגער לעיקס".
 NYSERDAפרעזידענט און  CEOדאָ רין מ .העריס האט געזאגט" ,עס איז א פארגעניגן פאר
 NYSERDAצו ארבעטן בשותפות מיט די  DOSצו צושטעלן טעכנישע שטיצע פאר ראטשעסטער און
פאר ניוארק און פאר אלע שטאט-צענטער אויפלעבונג געווינער ווען זיי רוקן זיך פאראויס מיט
ענווייראמענט -פריינטליכע דעוועלאּפמענטס .די אריינגאס פון שטיצע פאר די פינגער לעיקס ראיאן און די
רעזולטירנדע פראיעקטן וועלן אריינרעכענען ענערגיע שפארזאמקייט און קארבאן-נייטראלע סטאנדארטן
וועלכע זענען קריטיש צו קענען נאכקומען ניו יארק'ס ציהל צו רעדורצירן קלימאט טוישנדע עמיסיעס".
ניו יארק סטעיט קאנאל קערפערשאפט ( )Canal Corporationדירעקטאר ברייען יּו סטרעטאן
האט געזאגט" ,היינט פייערן מיר מיט ראטשעסטער און ניוארק אזוי ווי זיי שליסן זיך אן מיט די כמעט
 20אנדערע קאנאל שכנות'דיגע קאמיוניטיס מיטן באקומען סטראטעגישע פינאנצירונג דורך די סטעיט'ס
שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג פראגראם .פאר כמעט  200יאר זענען די ערי קאנאל און די
קאנאל סיסטעם געווען א טרייב קראפט פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג ,ערלויבנדיג קאמיוניטיס צו
וואקסן און בליהען לענגאויס א קייטל פון וואסער שטרוימען ,און די אינוועסטירונגען וועלכע ווערן
צוגעטיילט פארזיכערן זייערע שטאטישע צענטערן".
סענאטאר דזשערמי קּוני האט געזאגט" ,איך האב ארומגעפארן אום די סטעיט ,זיך באגעגענענדיג
מיט מעיארס איבער אָ ּפסטעיט שטאטישע אויפלעבונג .די  DRIווערן באטראכט אלץ איינס פון די
בעסטע עקאנאמישע טרייב קראפטן פאר שטאט-צענטערן אנטוויקלונג .די אויסוואהל פון ראטשעסטער
אלץ א  10מיליאן דאלארדיגע  DRIגעוואונער איז א ריזיגע געווינס פאר די מענטשן אין אונזער שטאט.
די גרענט וועט פארמערן די אינוועסטירונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן אין ראטשעסטער אין לויף
פון די פארגאנגענע עטליכע יאר דורכן פארבעסערן אונזערע שטאטישע געסער און פובליק ערטער ,און

דאס וועט זיין אן עקאנאמישן טרייב קראפט פאר די באנייאונג פון אונזער שטאט'ס צענטער .מיינע
וואונטשן צו יעדן וואס האט צוזאמענגשטעלט די אפליקאציע וואס האט געווינען .איך קוק ארויס צו
ארבעטן בשותפות מיט אונזער ערוויילטער מעיאר צו וואקסן און אנטוויקלען ראטשעסטער'ס שטאטישע
צענטער".
סענטארשע סאמרא ברּוקס האט געזאגט" ,דאס אויסוואהל פון ראטשעסטער אלץ געוואונער פון 10
מיליאן דאלאר פאר די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג איז א וויכטיגע עררייכונג פאר אונזער
געגנט .מיט בערך האלב פון אונזער שטאט-צענטער באפעלקערונג אונטער  34יאר אלט ,איז דאס אן א
ספק א געוואלדיגע אינוועסטירונג אין די צוקונפט פון ראטשעסטער'ס יונגע מענטשן .די גרענט וועט
ערגענצן די אינוועסטירונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן אין ראטשעסטער אין לויף פון די
פארגאנגענע עטליכע יאר מיטן פארבעסערן אונזערע געסער ,טראטוארן און אנדערע פובליק ערטער
פאר אלע איינוואוינער און באזיכער צוגלייך .איך לויב אויס אלע וועלכע זענען פארמישט געווען אינעם
צוזאמענשטעלן דעם אפליקאציע וואס האט געוואונען ,און איך קוק ארויס צו זעהן די שטאט'ס חזון
ווערנדיג פארווירקליכט".
סענאטארשע ּפעם העלמינג האט געזאגט" ,מיינע וואונטשן פאר ניוארק ווילעדזש ,מעיאר טעילאר און
פאר אלע וועמענ'ס איבערגעגעבנקייט און שווערע ארבעט האט רעזולטירט אין די היינטיגע אנאנס .די
אינוועסטירונג וועט העלפן פארשנעלערן די שטאט-צענטער'ס אויפלעבונג ,שטיצן עקאנאמישע וואוקס
און פאראויסרוקן די טראנספארמאטיווע פארשריט וואס איז געמאכט געווארן אין ניוארק אין לויף פון די
פארגאנגענע עטליכע יארן .עס איז מיר אן עהרע צו זיין א שותף פון די ווילעדזש אין דעם באמיאונג ,און
איך באדאנק אויך גאווערנער האקול און סטעיט אגענטורן פאר זייער שותפות .היינט איז א גרויסע טאג
פאר די פאמיליעס וועלכע וואוינען דא ,די ביזנעסער וועלכע וואקסן דא ,די טוריסטן וועלכע פארן דא און
אלע וועלכע האבן ליב ניוארק ווילעדזש און האלטן עס זיך רוקנדיג אויף פאראויס".
אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט" ,איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול ,ליוטענאנט
גאווערנער בענדזשאמען און די גאנצע מאנשאפט ביי די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל
פארן איינזעהן די פאטענציאל פון די אנטוויקלונג פון די מעין סטריט-קלינטאן סטריט בלאק .אלץ
טשעירמאן פון די אסעמבלי'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג קאמיטעט ( Economic Development
 )Committeeווייס איך די טראנספארמאטיווע ווירקונג וואס די שטאט-צענטער אונטערנעמונג גרענט
קען האבן אויף א קאמיוניטי און וואס עס וועט מיינען פאר די ביזנעס ,ארבעט'ס קראפט און האוזינג
דעוועלאּפמענט שטאט-צענטער .מעין סטריט און קלינטאן סטריט זענען די געסער וואס שניידן אריבער
אונזער ווידער-דעוועלאָ ּפמענט פלענער ,און די פינאנצירונג וועט ערלויבן די וויכטיגע ארבעט צו
פארזעצן".
אסעמבלי מיטגליד דעימאנד מיקס האט געזאגט" ,די היינטיגע אנאנס איז געוואדליגע נייעס פאר
ראטשעסטער! די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג האט געהאלפן לאקאלע רעגירונג איבער
דעם גאנצן ראיאן צו אונטערהייבן עקאנאמישע וואוקס .איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פארן
ברענגען דעם טראנספארטיוון גרענט פאר ראטשעסטער און פאר אלע וועלכע האבן געארבעט לאקאל
אויף דעם באמיאונג .קאנגראטולאציעס!״
אסעמבלי מיטגלידערין סערע קלארק האט געזאגט" ,די היינטיגע אנאנס איז א געווינס פאר די
מענטשן פון ראטשעסטער און פון די גרעיטער פינגער לעיקס ראיאן .די שטאט-צענטער אויפלעבונג
אונטערנעמונג האט געהאלפן פילע קאמיוניטיס ארום די סטעיט צו אונטערהייבן גאר-נויטיגע ווידער
דעוועלאּפמענט באמיאונגען אין שטאטישע צענטערן ,און ראטשעסטער וועט גאר אסאך בענעפיטירן פון
דעם פראגראם .איך בין באגייסטערט צו געניסן פון די טראנספארמירטע פובליק ערטער און געסער
וועלכע וועלן אויך אונטערהייבן נייע עקאנאמישע וואוקס .א דאנק אייך ,גאווערנער האקול ,פאר אייער

אינוועסטירונג אין די אנטוויקלונג פון אונזער ראיאן ,און איך קוק ארויס צו ארבעטן צוזאמען אויף
צוקונפטיגע פראיעקטן".
אסעמבלי מיטגליד ברייען מענקטעלאָ ו האט געזאגט" ,אן אינוועסטירונג פון  10מיליאן דאלאר וועט
גיין א לאנגע וועג צו העלפן ניוארק בויען אויף זייער אויפלעבונג פלאן צו ברענגען נייע עקאנאמישע
אנטוויקלונג געלעגנהייטן צו דעם געגנט .דורך די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג גרענט וועט
ניוארק קענען שטיצן נייע ביזנעסער ,בויען נאך האוזינג און נייע פארוויילונג ערטער לענגאויס די ערי
קאנאל .איך לויב אויס אלע וועלכע זענען פארמישט געווען אינעם צוזאמענשטעלן דעם אפליקאציע וואס
האט געוואונען ,און איך קוק ארויס צו זעהן די פארשריט וואס ניוארק וועט מאכן אין די נאענטע
צוקונפט".
ראטשעסטער מעיאר דזשעימס ּפעטריק סמיט האט געזאגט" ,ראטשעסטער'ס שטאטישע צענטער
זעצט פאר צו מאכן איר געוואלדיגע צוריקקער היינט ,א דאנק גאווערנער האקול .די  10מיליאן דאלאר
פון די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג בויט אויף אונזער סוקסעס מיטן ברענגען
 Constellation Brandsצו אונז אהיים ,אלע פון אונזערע  Roc the Riverwayפראיעקטן ,ווידער
באקרעפטיגן ּפארסעל  5און אונזער פולשטענדיגע רענאוואציע פון איסט מעין סטריט .ראטשעסטער איז
ווידעראמאל די אמת'דיגע איידלשטיין פון די פינגער לעיקס ראיאן ,און דאס איז צוליב אונזער געוואלדיגע
שותפות מיט עמּפייער סטעיט דעוועלאָ ּפמענט און מיט ניו יארק סטעיט".
ראטשעסטער ערוויילטער-מעיאר מעליק עווענס האט געזאגט" ,טראנספארמירן אונזער שטאטישע
צענטער אין א לעבעדיגע קאמיוניטי פריי פון חורבות און פול מיט געלעגנהייטן איז איינס פון מיינע
העכסטע פריאריטעטן .איך בין דאנקבאר פאר די האקול אדמיניסטראציע פארן ארבעטן בשותפות מיט
ראטשעסטער צו מאכן אונזער שטאטישע צענטער א לעבעדיגע ,האפענונגספולע פלאץ .די  DRIוועט
אונז ערלויבן צו פארשנעלערן דאס אויפלעבונג".
ניוארק מעיאר דזשאנעטען טעילאר האט געזאגט" ,מיר זענען אזוי באגייסטערט אז ניוארק ווילעדזש
איז אויסגעוועהלט געווארן אלץ געוואונער פון די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג .מיט דעם
 10מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג וועלן מיר פארזעצן צו אויסנוצן אונזער נאענטקייט צו די ערי
קאנאל און צולייגן צו די לעבעדיגקייט פון אונזער ווילעדזש .איך בין אזוי דאנקבאר פאר די מיטגלידער
פון אונזער קאמיוניטי וועלכע האבן געהאלפן מאכן דעם אנאנס מעגליך ,און פאר גאווערנער האקול
פארן גלויבן אין ניוארק .איך קען נישט ווארטן צו ארבעטן מיט די פילע פארמישטע פארטייען אין אונזער
ווילעדזש צו אנטוויקלען א ליסטע פון פראיעקטן צו העלפן ווייטער אויפלעבן ניוארק".
קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלאָ ו האט געזאגט" ,די ראטשעסטער שטאט-צענטער איז אינמיטן א
געוואלדיגע טראנספארמאציע ,צוציהענדיג נייע דזשאבס ,עקאנאמישע אקטיוויטעט ,דעוועלאּפמענטס
און איינוואוינער ,אבער איר וואלט נישט באקומען אזא איינדרוק קוקנדיג יעצט אויף די צפון-מערב זייט
פון מעין און קלינטאן .די וויכטיגע פינאנצירונג פון די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג וועט
אונז העלפן איבערמאכן איינס פון די מערס חרוב'ע ווינקלען פון אונזער שטאטישע צענטער אין די צייט
ווען מיר זוכן זיך צו ערהוילן פון די קאוויד 19-פאנדעמיע .איך דאנק גאווערנער האקול און ליוטענאנט
גאווערנער בענדזשאמען פאר זייער אנגייענדע אינוועסטירונג אין אונזער שטאט .א שטארקע
ראטשעסטער מאכט גאנץ מאנראו קאונטי שטערקער".
פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאָ -טשעירס באַ ב דאָ פי ,פרעזידענט און CEO
פון גרעיטער ראטשעסטער טשעימבער אָ וו קאַ מערס און דר .דעניס בעטלס ,פרעזידענט פון
 ,SUNY Geneseoהאבן געזאגט" ,די  FLREDCאיז גאר שטאלץ צו שטיצן ראטשעסטער סיטי און
ניוארק ווילעדזש מיט זייערע באגייסטערנדע צוקונפטן .די קאמיוניטי-געטריבענע סטראטעגישע פלענער

וועלן בענעפיטירן איינוואוינער און באזיכער צוגלייך .די  20מיליאן דאלאר אין  DRIפינאנצירונג וועלן זיין
די ברענשטאף פאר א רייע פון געציהלטע טראנספארמאטיווע פראיעקטן ,פארמערנדיג עקאנאמישע
וואוקס און שאפנדיג לעבעדיגע שטאט-צענטערן געגנטער אין ביידע פון די וואונדערבארע קאמיוניטיס
וואו מענטשן וועלן ווילן וואוינען ,ארבעטן און שפילן".
איבער די שטאט-צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג
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
אונטערנמעונג ,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 די 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 ּפאליסיס/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 אונטערנעמונג ווערט אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט'ס סטעיט דעּפארטמענט .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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