
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/10/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלערדיגע נארט קאנטרי  10גאווערנער האקול אנאנסירט מאסענא אלס איינע פון די 
    אויפלעבונג איניציאטיוו - געווינער פון פינפטע רונדע דאונטאון ווידער

     
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק בעאמטע צו אויפלעבן  

    טערמאסענא׳ס דאונטאון געגנ 
     

צענטער אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטיש וויכטיגע טייל פון די סטעיט'ס  -שטאט
    ברייטע סטראטעגיע צו אויפלעבן קאמיוניטיס און וואקסן די עקאנאמיע

     
מיליאן דאלער אין  10גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז מאסענאֿ וועט באקומען 

פון די נארט קאנטרי ראיאן געווינער פון דער פינפטע רונדע פון דער דאונטאון   פינאנצירונג אלס איינע
 10, ווערן יעדע פון דער סטעיט׳ס 5רונדע  DRI(. אלס טייל פון  DRIאויפלעבונג איניציאטיוו )-ווידער

  200מיליאן דאלער, מיט א סך הכל פון  20ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אויסגעטיילט 
מיליאן דאלער אין סטעיט פארשפראכענע געלטער, פאר פָאנדינג און אינוועסטירונגען צו העלפן 

עקאנאמיעס דורך טראנספארמירן דאונטאונס אויף  19-קָאוויד-קאמיוניטיס אונטערהייבן זייערע נאך
    לעבהאפטע געגנטער. 

     
וויכטיגע מיטל צו העלפן ביזנעסער און  -אויפלעבונג איניציאטיוו איז א קריטיש-״אונזער דאונטאון ווידער

ו קענען  קאמיוניטיס אין יעדע ווינקל פון סטעיט נישט נאר זיך צו ערהוילן פון דער פאנדעמיע, נאר אויך צ
״דורך דאס שאפן פון קולטורעלע  האט גאווערנער האקול געזאגט. טערמין,״ -בליען אין דעם לאנגער

ברעג וועט  - ערטער, נייע ביזנעס דעוועלאפמענט און בעסער אויסגעניצטע ערטער לענגאויס דעם וואסער 
זוכער און העלפן צוציען די פינאנצירונג פארבעסערן מאסענא סיי פאר סיי איינוואוינער און סיי פאר בא

    נאך מער מענטשן צו די נארט קאנטרי.״
     

״מאסענא איינוואוינער וועלן איצט זיך   ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין האט געזאגט,
אנשליסן מיט די איינוואוינער פון די פילע דאונטאון געגנטער לענגאויס ניו יארק וועלכע האבן געזען  

אויפלעבונג איניציאטיוו. איך קען קוים -יטיס אויפגעלעבט דורך דעם דאונטאון ווידערזייערע קאמיונ
ווארטן צו זען וויאזוי מאסענא וועט ניצן דער אויסטיילונג אונטערצוהייבן זייער עקאנאמיע און פארזיכערן 

 .״ 19-א גלייכבארעכטיגטע ערהוילונג פון קָאוויד
     

ורך די סטעיט דעּפארטמענט, דינט אלס גרונדשטיין פון די סטעיט'ס  , וואס ווערט אנגעפירט דDRIדער 
עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן טראנספארמירן דאונטאון געגנטער אויף לעבהאפטע צענטערן  

אנטוויקלונג,  -קוואליטעט און ציען צו ווידער-פון אקטיוויטעט וועלכע טוען אנבאטן א הויכע לעבנס
אין דער רונדע האט גאווערנער    און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט.ביזנעסער, דזשאבס 

מיליאן דאלער און ערלויבט פאר יעדע   200מיליאן דאלער אויף  100האקול געדאפלט פָאנדינג פון 
מיליאן דאלערדיגע   10ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל אפצומאכן צי זיי וועלן נאמינירן צוויי 

מיליאן דאלערדיגע געווינער פאר טראנספארמירנדע און אונטערצינדנדע   20געווינער אדער איין 



רונדעס, וועט יעדע אויסגעוועהלטע   DRIאנטוויקלונג פראיעקטן. אזוי ווי פריערדיגע -דאונטאון ווידער
אזירטע  ב-ארויף׳דיגע קאמיוניטי-אונטן-קאמיוניטי אנטוויקלען א סטראטעגישע פלאן דורך א פון

אויפלעבונג פון איר דאונטאון און - פלאנירונג פראצעס וועלכע דרוקט אויס א בליק פאר דער ווידער
אידענטיפיצירט א ליסטע פון הויפט פראיעקטן וועלכע האבן די פאטענציעל צו טראנספארמירן די  

געלטער וועלן   DRI. דאונטאון געגנט און אויסניצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען
דערנאך ווערן אויסגעטיילט פאר אויסגעקליבענע פראיעקטן וועלכע האבן די גרעסטע פאטענציעל אויף  

אויפלעבונג און פארווירקליכן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר׳ן דאונטאון געגנט. דורך  -אונטערצוהייבן ווידער
( NYSERDAן אנטוויקלונג אויטאריטעט ), וועט דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג אוDRIדער 

-באזארגן טעכנישע שטיצע צו די אויסטיילונג באקומער זיי ארויסצוהעלפן צו ארייננעמען קארבאן
 85נייטראלע פרינציפן אין שטיצע פון די סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

    .2050פראצענט ביז 
     

    מאסענא
רמירט זיך איצט אויף א גרינערע, מער לעבהאפטע און מער באהאפטענע מאסענא טראנספא

אויפלעבן זייער היסטאריש איבערגעבליבענע געדיכטע  -דער האט דעם ציל פון ווידער  קאמיוניטי.
גינציג, מער באניצבאר און פונקציאנאליש כדי עס זאל קענען  -דאונטאון געגנט עס צו מאכן מער פיסגייער

פראצענט    19.6ריכטיגער קאמיוניטי צענטער פאר׳ן ווילעדזש און דעם ראיאן. מיט א  סערווירן אלס א
אויפלעבונג באמיאונגען, -ארעמקייט ראטע, האט מאסענא געארבעט שווער אין זייער ווידער

מיליאן דאלער אין פובליק און פריוואטע אינוועסטירונג אין דעם   20ארייברענגענדיגע אומגעפער 
יאר. צו ווייטער פירן זייער ציל, זוכט דער ווילעדזש צו   10ט דורכאויס די פארלאפענע דאונטאון געגנ

באניץ פלעצער, שטיצן ארבעטסקראפט און נייע  - שאפן קונסט און קולטור ערטער, העכערן געמישטע
    ביזנעס אנטוויקלונג, און בעסער אויסניצן פלאץ לענגאויס דעם וואסערפראנט.

     
י ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל האט דורכגעפירט א גרונטליכע און  דער נארט קאנטר

פארמעסטערישע איבערזיכט פראצעס פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס לענגאויס דעם ראיאן  
און גערעכנט אלע זיבן באדינגונגען אויסגערעכנט אונטן בעפאר רעקאמענדירן מאסענא אלס איינע פון  

    מינירטע:די נא

    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   •
קען צוציען ארבעטער צו דעם דאונטאון געגנט, שטיצן נאענט נעבן, דעם דאונטאון געגנט וועלכס 

   אנטוויקלונג און מאכן וואוקס אויסהאלטבאר; -ווידער

דער דאונטאון געגנט מוז זיין א צוציענדער און וואוינבארער קאמיוניטי פאר פארשידנמיניגע   •
קייט,  באפעלקערונגען פון יעדן עלטער, איינקונפט שטאפל, דזשענדער, אידענטיטעט, פעאיג

    באוועגיגקייט און קולטורעלע הינטערגרונד; 

די מוניציפאליטעט זאל שוין האבן פארשפראכן אדער האבן די פעאיגקייט צו שאפן און איינפירן  •
קוואליטעט, אריינגערעכנט דאס באניץ פון -ּפָאליסיס וואס העכערן וואוינבארקייט און לעבנס

ס און ּפַארקינג סטאנדארטן, גאנצע גאס פלענער,  ארטיגע ערד טיילן, מאדערנע זאונינג קאוד
    אריענטירטע אנטוויקלונג;-שּפָארעדיגע פראיעקטן, גרינע דזשאבס און טראנזיט- ענערגיע

די מוניציפאליטעט זאל האבן אויסגעפירט אן אפענע און שטארקע קאמיוניטי אריינציע פראצעס   •
אויפלעבונג און א פרעלימינארע ליסטע פון -צענטער ווידער -צו רעזולטירן אין א בליק פאר שטאט

סטראטעגישע  DRIפראיעקטן און איניציאטיוון וואס קענען ווערן אריינגערעכנט אין א 
   אינוועסטירונג פלאן; 

   פראצעס; און  DRIדי מוניציפאליטעט האט די ארטיגע קאפאציטעט צו פארוואלטן דעם  •



ארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן זיין גרייט אין די מוניציפאליטעט האט אידענטיפיצירט טראנספ •
   געלטער.   DRIטערמיניגע איינפירונג מיט איין איינשפריץ פון -דער קורץ

     

מאסענא שליסט זיך איצט אן מיט פלאטסבורג, וואטערטאון, סאראנאק לעיק און פאטסדעם, וועלכע  
    רונדעס. DRIזענען געווען נארט קאנטרי ראיאן׳ס געווינער אין די ערשטע פיר 

     
מאסענא וועט איצט אנהויבן דעם פראצעס פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן אויף 

מיליאן דאלער   10דאלער אין פלאנירונג געלטער פון די  300,000אויפצולעבן איר דאונטאון מיט -ווידער
DRI ער, קאמיוניטי גרענט. אן ארטיגע פלאנירונגס קאמיטע, וואס באשטייט פון מוניציפאלע פארטרעט

פירער, און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען וועלן פירן דער באמיאונג, געשטיצט דורך א  
מאנשאפט פון פריוואטע סעקטאר מומחים און סטעיט פלאנירער. די סטראטעגישע אינוועסטירונג  

עקאנאמישע  פלענער וועלן אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן 
אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, הָאוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט דער  

אויפלעבונג און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן. דער  -קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער
- גרענט געלטער אין ווידער DRIסטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון  

פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און  -ויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויסא
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג. פלענער   10קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  

    . 2022אין  ׳ס פינפטע רונדע וועלן זיין פערטיגDRIפאר דער 
     

״לעבהאפטע  עקזעקיוטיוו דעפיוטי סעקרעטאר פון סטעיט ברענדען סי. יוהעס האט געזאגט,
נייטיג פאר קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק, און צוליב דעם איז דער  -דאונטאון געגנטער זענען העכסט

מיליאן  10ונג פראגראם. די אויפלעבונג איניציאטיוו אזא הויפט עקאנאמישע אנטוויקל-דאונטאון ווידער
דאלער אויסטיילונג פאר מאסענא וועט העלפן טראנספארמירן דעם ווילעדזש דורך אויסניצן  
לעצטנסדיגע פארבעסערונגען און פריוואטע אינוועסטירונגען צו שאפן מער געלעגנהייטן פאר 

    איינוואוינער, ביזנעסער און באזוכער צו דער נארט קאנטרי.״
     

  CEOקאמישענערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע - ער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום׳עמפיי
״דער ווילעדזש ָאוו מאסענא׳ס באמיאונגען צו אויפלעבן און מאדערניזירן איר  האוּפ נייט האט געזאגט, 

יוו. אויפלעבונג איניציאט-דאונטאון געגנט דערגאנצעט די צילן ביים הארץ פון דעם דאונטאון ווידער
אינאיינעם מיט פריוואטע אינוועסטירונג וועט די געלטער שטיצן פראיעקטן וואס שאפן שטאנדהאפטיגע  

     עקאנאמישע וואוקס.״
     

  ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,-ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט
איניציאטיוו ערלויבט פאר דעם פראגראם צו  אויפלעבונג -״די בייגיגקייט פון דעם דאונטאון ווידער

בענעפיטן פאר יעדן ראיאן אין דעם סטעיט, פון דער נארט קאנטרי ביז אינגאנצן אראפ ביז ניו יארק  
די געמיינזאמע צד השווה איז אז אלע ניו יארקער קומט זיך די געלעגנהייט צו וואוינען אין  סיטי. 

קוואליטעט -ריט צו באשעפטיגונג, סערוויסעס און הויכעעקאנאמישע געזונטע קאמיוניטיס מיט צוט
צוגענגליכע הָאוזינג. די אויסטיילונגע היינט אנאנסירט פאר מאסענא וועט שאפן מער טוריזם 

אקטיוויטעטן, צוציען נייע ביזנעסער, פארבעסערן אינפראסטרוקטור און פארברייטערן הָאוזינג אפציעס.  
   קאמיוניטי.״קאנגראטולאציעס צו דער גאנצער 

     
NYSERDA  פרעזידענטקע אוןCEO ,״ דאריען עם. האריס האט געזאגטNYSERDA  פריידט זיך

אויפלעבונג באמיאונגען דורך טעכנישע הילף אזוי ווי זיי פלאנירן פאר א  -צו שטיצן מאסענא׳ס ווידער
ריינערע גרינערע דאונטאון געגנט. נארט קאנטרי איינוואוינער וועלן געניסן פון דער האליסטישער  

פאר דער אונטערסערווירטער סטראטעגישע פלאנירונג מיט מער ארבעט און פארוויילונג געלעגנהייטן 



געגנט און אין דער זעלבער צייט שטיצן די סטעיט׳ס ציל צו פארזיכערן אז אומגינציגע קאמיוניטיס 
    בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען.״

     
״אלס א געוועזענער מעיאר ווייס איך ערשטהאנטיג די  סענאטאר דזשאסעף גריפאו האט געזאגט, 

ען וואס ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן שטייען אויס איבער׳ן סטעיט. מאסענא האט געהאט א  פאדערונג
שאפערישע און שטאנדהאפטיגע פלאן וואס האט זיי ערמעגליכט צו ערפאלגרייך איינשאפן פינאנצירונג  

פאר זייער דאונטאון געגנט. די פראיעקטן וועלן העלפן אוועקשטעלן דעם ווילעדזש מיט שטארקע  
    טענציעל פאר׳ן צוקונפט.״פא
     

״דאס איז ריזיגער טאג און אן אויסערגעווענטליכע  מיטגליד מארק וואלטשיק האט געזאגט, -אסעמבלי 
געווינס פאר מאסענא. באאמטע האבן שוין געמאכט באדייטנדע שריטן צו פארבעסערן דאונטאון  

ע ארבעט געטון ביז אהער און וועט אויסטיילונג דערגאנצען די שווער DRIגעגנטער. איצט טוט דער  
פארזעצן ווייטער צו העלפן דאונטאון מאסענא צו וואקס און בליען אויף פילע יארן אין דער צוקונפט.  

 מאסענא האט היינט געווינען.״  
  

"מיר זענען אזוי באגייסטערט אז מאסענא איז מאסענא מעיאר גרעג פאקווין האט געזאגט, 
 10אויפלעבונג איניציאטיוו . מיט דער -לץ געוואונער פון די דאונטאון ווידעראויסגעוועהלט געווארן א 

מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג וועלן מיר קענען טראנספארמירן אונזער בא׳חנ׳טע דאונטאון געגנט  
גינציגע קאמיוניטי וואס וועט בענעפיטן אונזערע איינוואוינער -אויף א מער לעבהאפטער, מער פיסגייער

און באזוכער. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול פאר דער אויסטיילונג און איך קוק ארויס אויף 
צו ארבעטן מיט די פילע פאראינטערעסירטע פארטייען אין אונזער ווילעדזש צו אנטוויקלען א ליסטע פון  

   אויפלעבן מאסענא.״-פראיעקטן צו ווידער
      

פארזיצערס דר. טיי סטאון,  -אמישע אנטוויקלונג קאונסילס מיטנארט קאנטרי ראיאנישע עקאנ 
דזשעפערסאן קאמיוניטי קאלעדזש פרעזידענט און דזשעימס מעקענען, ראיאנישע אפיס פאר  

״דער קאונסיל האט אנערקענט מאסענא׳ס פארשריטן   האט געזאגט, CEOשטאנדהאפטיגע טוריזם 
נג צו טראנספארמירן איר דאונטאון געגנט אויף א ראיאנישע  אין צוציען פובליק און פריוואטע אינוועסטירו

אויסטיילונג וועט נאך ווייטער פירן דעם פראגרעס, שטיצן די  DRIאון קאמיוניטי צענטער. דער 
אנטוויקלען פון דינאמישע ערטער וואו מענטשן קענען ארבעטן, געניסן פון די קונסטווערק און האבן א  

    פארגעניגן פון דעם ווילעדזש וואסערפראנט.״
     

    אויפלעבונגס איניציאטיוו -איבער דעם דאונטאון ווידער
     

צו פארשנעלערן און   2016געווארן אין  איז איינגעפירט אויפלעבונג איניציאטיוו-דער דאונטאון ווידער
אויפלעבונג פון דאונטאונס און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון דעם סטעיט  -פארברייטערן די ווידער

כוח אויף אינוועסטירונג. דער  -צו סערווירן אלס צענטערס פון אקטיוויטעט און אלס אן אונטערצינד
אומדערהערטער און  -ענט ָאוו סטעיט, פארטרעט אן פריעראיניציאטיוו, אנגעפירט דורך דעם דעפארטמ

פלאן סטראטעגיע וואס טוט צונויפברענגען סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע  -אינאווירנדע שריטן
אגענטור מאנשאפט פון סטעיט מומחים צו שטיצן ארטיגע  -איינפירונג, צו ברענגען דערמיט א אינטער

    רווירקליכן זייער קאמיוניטי׳ס בליק.רעגירונג קאפאציטעט אויף צו פא
     

מיליאן דאלער צו   400אין די ערשטע פיר יאר פון דעם פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן 
אויפלעבונג און האבן די פאטענציעל צו ווערן  -אינוועסטירן אין דאונטאונס וועלכע זענען גרייט פאר ווידער

עס, דזשאב שאפונג, און גרעסערע עקאנאמישע און האוזינג אנטוויקלונג, ביזנ-מאגנעטן פאר ווידער
מיליאן דאלערדיגע   200וועט האבן נאך א   DRIדיווערסיטעט און געלעגנהייט. די פינפטע רונדע פון דער 

ראיאנישע  10פארשפרעכונג. אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט׳ס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C0e4b9d1731294d14b53208d9bc09f3a6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637747573205476255%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=tBaLGNqQyGKNn63SiisyE74paVAyEaX7zctSAvF58ts%3D&reserved=0


באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע.   עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס
מיליאן דאלער צו אנטוויקלען א דאונטאון  10יעדע קאמיוניטי ווערט באשאנקען לכל הפחות 

סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן און איינפירן הויפט אונטערצינד פראיעקטן וועלכע פירן אויף פאראויס 
    אויפלעבונג און ניצן אויס נאך פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.-וידערדי קאמיוניטי׳ס בליק פאר ו

     
וועגווייזיגע  -וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס לאנד -אנטוויקלונג שפילט א קריטיש-דאונטאון ווידער

ון באמיאונגען צו שטיצן שטאנדהאפטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג, צוריקצודרייען קלימאט ענדערונג א
אונטערהייבן קלימאט יוסטיץ דורך שאפן קאמיוניטיס געאייגנט פאר פוסגייער, ביציקל פארער, און  

שטיצט   DRIצוטריטליך פאר טראנזיט, וואס רעדוצירן אויטא באניץ און גרינהויז גאז ארויסלאז. דער 
יאטיוו דורך שאפן  איניצ NYפריינטליכע -אויך דעם סטעיט׳ס געזונטהייט איבער אלץ ּפָאליסיס / עלטער 

מער געלעגנהייטן פאר אינדרויסנדיגע פארוויילונג און עקסערסייז; אנבאטנדיג זיכער און צוגענגליכע  
פובליק ערטער פאר סאציעלע אינטעראקציע, וועלכע פארבעסערט גייסטישע געזונט און פארברייטערט 

        ערווירטע קאמיוניטיס.צוגענגליכקייט צו פרישע, ערנערנדע עסן, איבערהויפט אין אונטערס
     

דער איניציאטיוו ווערט אנגעפירט דורך ניו יארק סטעיט'ס סטעיט דעּפארטמענט. קאמיוניטיס באקומען 
שטיצע פון פריוואטע סעקטאר מומחים און א מאנשאפט פון סטעיט אגענטור שטאב אנגעפירט דורך  
דער    דעם דעפארטמענט אוו סטעיט אין נאנט צוזאמענארבעט מיט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און

    סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל.
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