الحاكمة كاثي هوكول

للنشر فو ًرا2021/14/12 :

الحاكمة هوكول تعلن عن منح إضافية بقيمة  196مليون دوالر خالل الجولة الحادية عشرة من مبادرة مجلس التنمية
االقتصادية اإلقليمي

تدعم المنح  488مشروعًا من برامج وكاالت متعددة للواليات حتى الجولة الحادية عشرة لتحفيز التعافي من الجائحة في
نيويورك
تكمل  81مليون دوالر من التمويل المتجدد لوكالة إمباير ستيت للتطوير الذي سبق منحه للمشاريع اإلقليمية الجاهزة
للتنفيذ
يمكن العثور على القائمة الكاملة للفائزين بالمنحهنا
أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن منح إضافية بقيمة  196مليون دوالر لدعم  488مشروعًا عبر مناطق والية
نيويورك المتعددة من برامج وكاالت الوالية التي شاركت في الجولة الحادية عشرة من مبادرة مجلس التنمية االقتصادية
اإلقليمي .هذا العام ،تم توفير  525مليون دوالر من الموارد من الوكاالت الحكومية لدعم تنشيط المجتمع ونمو األعمال
التجارية بما يتفق مع الخطط اإلستراتيجية لمركز تطوير الطاقة المتجددة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن المشاريع داخل كل منطقة
مؤهلة للحصول على حصة قدرها  300مليون دوالر من سندات التنمية الصناعية لدعم تمويل السندات منخفضة التكلفة
المعفاة من الضرائب للمشاريع المؤهلة .سيتم اإلعالن عن جوائز المشروع اإلضافية ،بما في ذلك برنامج مشروع تحسين
جودة المياه بالوالية ،في األسابيع المقبلة.
"لقد تم الشعور بالخسائر االقتصادية للوباء في كل ركن من أركان الوالية ،ولهذا السبب يجب أن نضمن أن يفعل االنتعاش
االقتصادي العادل الشيء نفسه "،قالت الحاكمة هوكول" .ستكون هذه الجولة الجديدة من التمويل ،المتجذرة في نهج القاعدة
إلى القمة التي تتشارك مع القادة المحليين وتستخدم نقاط القوة اإلقليمية الفريدة ،أداة مهمة أخرى حيث نعمل على تحويل
المجتمعات في جميع أنحاء والية نيويورك إلى أماكن يرغب الناس في العيش والعمل فيها وزيارتها ألجيال قادمة".
قال نائب الحاكمة بريان بنجامين ،رئيس مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية على مستوى الوالية" :إن مبادرة مجلس
التنمية االقتصادية اإلقليمي تستمر في كونها حاف ًزا قو ًيا للتنمية االقتصادية وأداة رئيسية ستساعدنا على إعادة البناء
بشكل أفضل في ظل جائحة ( .)COVIDتهانينا للمستفيدين من منحة الـ  196مليون دوالر ،والتي ستساعد في تحويل
االقتصادات المحلية عبر إمباير ستيت".
تشمل أبرز المشاريع في جميع أنحاء الوالية التي حصلت على جوائز تزيد عن  196مليون دوالر من خالل الجولة الحادية
عشرة من مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي (:)REDC
بلدة غلينفيل  -مركز إطالق قوارب الكاياك في متنزه مالويك (منطقة العاصمة)  150,000دوالر من مؤسسة القناة،
برنامج منح كانالواي :ستقوم بلدة غلينفيل ببناء مركز إطالق للقوارب على متن السيارات ومواقف للسيارات على الشاطئ،
وستقوم بإجراء تحسينات على مرونة الخط الساحلي في متنزه مالويك بالقرب من  ،Lock E-8وسيتم إعادة رصف طريق
الوصول الحالي المتهالك.

مقاطعة أوسويغو  -المرحلة الثانية من إطالق قوارب الوصول العام لنهر أوسويغو (وسط نيويورك)  196,139دوال ًرا
من سكرتارية الوالية ،برنامج تنشيط الواجهة البحرية المحلي :ستواصل مقاطعة أوسويغو إنشاء وصول عام جديد إلى نهر
أوسويغو على مساحة  7.83فدانًا من األراضي غير المطورة على طول طريق الوالية  .481سيقوم المشروع ببناء مسار
متوافق مع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ( ) ADAإلى النهر ،وتثبيت الخط الساحلي ،ومنطقة المشاهدة ،وإطالق قوارب
التجديف واستعادتها .يقع على الضفة الشرقية لنهر أوسويغو بين الرصيفين  5و  ،6ويوفر الموقع وصوالً جديدًا إلى النهر
دون اإلبحار في السد.
مؤسسة تطوير مقاطعة ليفينغستون  -برنامج الشارع الرئيسي لقرية دانسفيل نيويورك (البحيرات اإلصبعية) 500,000
دوالر من وكالة تجديد المنازل والمجتمعات ،برنامج الشارع الرئيسي :ستستخدم مؤسسة تطوير مقاطعة ليفينغستون المنحة
وقيمتها  500,000دوالر من أموال شارع نيويورك الرئيسي للمساعدة في مشروع بقيمة  4,123,000دوالر إلعادة
مبان في وسط مدينة دانسفيل .ستشمل التجديدات ترميمات الواجهة التي ستعمل على تعزيز خطة التصميم
تأهيل 9
ٍ
المتماسكة لوسط مدينة دانسفيل .سيتم إجراء تحسينات إضافية على  15وحدة تجارية و  26وحدة سكنية  18 -منها سيتم
إنشاؤها حديثًا  -مما يؤدي إلى إعادة المساحات الشاغرة حاليًا إلى حالة قابلة لالستخدام ،وزيادة خيارات اإلسكان المتاحة
بأسعار معقولة ،وإنشاء وتوسيع األعمال التجارية ،وبالتالي إضافة وظائف في المنطقة التجارية المركزية في دانسفيل.
مركز قرية باتشوغو للفنون المسرحية  -تحسينات مسرح باتشوغو (لونغ آيالند)  500,000دوالر من وكالة تجديد
المنازل والمجتمعات ،برنامج الشارع الرئيسي :سيستخدم مركز قرية باتشوغو للفنون المسرحية المنحة بقيمة 500,000
دوالر من أموال شارع نيويورك الرئيسي للمساعدة في تجديد مساحة متعددة االستخدامات في المسرح في حي وسط المدينة
بقرية باتشوغو .تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع  1,500,000دوالر .سينشئ المشروع غرفة بروفات جديدة ،وغرف لتبديل
مالبس ،وحمامات ،وجذب أعمال عالية الجودة ،وعروض متنوعة ،وبرامج تعليمية .ستعمل التحسينات على توسيع البرامج،
وخلق وظائف جديدة ومستدامة ،وجذب السياحة ،وتنشيط االقتصاد المحلي.
باركس آند تريلز نيويورك  -دورة في فعالية السياحة الخاصة بوادي هدسون (وسط مدينة هادسون)  226,500دوالر
من وكالة إمباير ستيت للتطوير ،برنامج ماركت نيويورك :مغامرة مسار إمباير ستيت :يسلط حدث Cycle the
 Hudson Valleyالضوء على الم غامرة المتاحة في الفناء الخلفي لمدينة نيويورك لراكبي الدراجات في جميع أنحاء
العالم .ترشد هذه الجولة على الدراجات المدعومة بالكامل على مدار سبعة أيام راكبي الدراجات الستكشاف  210أميال بين
مدينة نيويورك وألباني ،وتضم المجتمعات والثقافة والتاريخ والجمال الطبيعي لوادي هدسون الشهير.
بلدة وايتستاون  -المرحلة الثالثة من مشروع سد قناة كريك الفيضية في قرية ساوكويت (وادي موهوك) 210,000
دوالر من وزارة حماية البيئة ،برنامج منح المجتمعات الذكية مناخيا :ستنفذ بلدة وايتستاون المرحلة الثالثة من قناة كريك
الفيضية في قرية ساوكويت وبرنامج استصالح سهول الفيضانات مع بناء ثالثة سدود للسهول الفيضية .ستعمل هذه السدود
على تقليل مرحلة الفيضان أثناء الظواهر الجوية الشديدة ،وتقليل آثار الفيضانات على ممتلكات المدينة والقرية واستعادة
عمليات األنهار الطبيعية من خالل ربط قناة كريمك في قرية ساوكويت بالسهول الفيضية األصلية .تشمل النتائج المتوقعة
انخفاضًا في فرصة حدوث الفيضانات السنوية بنسبة  1في المائة ،وتخفيف الفيضانات والتعرية على طول ممشى النهر،
واستقرار ضفة النهر.
مركز إيرفينغ الطبي بجامعة كولومبيا  -كهربة نظام التدفئة في مركز كولومبيا الطبي (مدينة نيويورك) 1,411,075
دوال ًرا من مسابقة تحدي الكربون التجاري والصناعي لهيئة أبحاث وتطوير الطاقة بوالية نيويورك (:)NYSERDA
سيتخذ مركز إيرفينغ الطبي التابع لجامعة كولومبيا عددًا من تدابير كفاءة الطاقة ،بما في ذلك تحويل البخار إلى الماء الساخن
في مبنيين وتركيب مضخة حرارية السترداد الحرارة سيتم االستفادة منها لموازنة أحمال التدفئة والتبريد في المبنى
المتضرر.
بلدة ويلنا  -ترشيح بنك أمريكا ( )BOAلقرية ديفيريت (المنطقة الشمالية)  180,000دوالر من برنامج فرص منطقة
براونفيلد التابع لسكرتارية الوالية :تعتزم قرية ديفيريت ،بالشراكة مع بلدة ويلنا ،تطوير ترشيح بنك أمريكا لمصنع ورق
سابق بمساحة  200فدان والمنطقة المحيطة على طول النهر األسود في مقاطعة جيفرسون .الهدف من ترشيح بنك أمريكا

هو تحديد المناطق المحتملة للتلوث وتحديد فرص إعادة التطوير لمصنع الورق السابق باإلضافة إلى فرص العمل المستقبلية
المحتملة في المنطقة من خالل المشاركة المجتمعية النشطة وعملية التخطيط.
مدينة كورنينغ  -حلبة التزلج على الجلدي في سيفيك سنتر نصر (المنطقة الجنوبية)  337,500دوالر من مكتب الحدائق
واالستجمام والمحافظة التاريخية ،برنامج مسارات المشي الترفيهية :ستكمل مدينة كورنينغ المرحلة الثالثة من مشروع
تحسين االستثمار في حلبة التزلج على الجليد سيفيك سنتر بالزا سيتم العمل على تجديد مرافق الحمامات الحالية لجعلها
متوافقة مع قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ( ،) ADAوإجراء تحسينات على إمكانية الوصول إلى الدرابزينات والمداخل،
واستبدال الرصف االنتقائي الكامل إلزالة مخاطر الرحالت.
مقاطعة إيري  -ساحة انتظار سيارات سينيكا بالفس ناتشورال هابيتات بارك الخضراء للبنية التحتية (غرب نيويورك)
 1،305،000دوالر من مؤسسة المرافق البيئية ،برنامج منح االبتكار األخضر :ستستخدم مقاطعة إيري 1,305,000
دوالر في تمويل تطبيق التمويل الموحد من مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي من خالل برنامج منح االبتكار األخضر التابع
لمؤسسة المرافق البيئية بوالية نيويورك ( ) NYSEFCلتثبيت العديد من ممارسات البنية التحتية الخضراء في حديقة سينيكا
بالفس ناتشورال هابيتات بارك .ستسهم ممارسات البنية التحتية الخضراء هذه في تجديد حديقة عامة في منطقة العدالة البيئية
مع المساعدة أيضًا في تحسين جودة المياه في مدينة بوفالو.
في وقت سابق من هذا العام ،وكجزء من الجولة الحادية عشرة ،أعلنت الحاكمة عن منح أكثر من  81مليون دوالر من
ً
جاهزا للتنفيذ في جميع أنحاء والية نيويورك  -يمكن العثور على قائمة كاملة
تمويل التنمية االقتصادية لدعم  97مشروعًا
بالفائزين بالمنح هنا .لقد كان التمويل ،الذي تم منحه عبر دفعتين من الطلبات ،جز ًءا من  225مليون دوالر في أموال منحة
وكالة إمباير ستيت للتطوير وائتمانات ضرائب برنامج  Excelsior Jobsالتي تم توفيرها على أساس مستمر وتنافسي في
هذه الجولة لتحفيز االنتعاش االقتصادي للوالية وتلبية االحتي اجات الفورية لمقدمي الطلبات .سيستمر تقديم الجوائز أثناء
مراجعة المشاريع وستستمر البرامج في قبول الطلبات على أساس مستمر حتى نفاد األموال .ال يزال بإمكان المتقدمين الذين
لديهم مشاريع قوية وجاهزة للتنفيذ وتتوافق مع أولويات التنمية االقتصادية للوالية والمنطقة التقدم بطلب من خالل تطبيق
التمويل الموحد .
نبذة عن مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية
تعد مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي مكونًا رئيسيًا لنهج الوالية 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 ت تكون 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.
تعرف على المزيد من هنا.
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