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  דער פון זעקס רונדע דור אויסגעטיילט דאלער מיליאן 196 נאך אנאנסירט האקול גאווערנער
    איניציאטיוו קאונסיל  אנטוויקלונג עקאנאמישע ראיאנישע

    
  צו זעקס רונדע דורך פראגראמען אגענטור סטעיט מערערע פון פראיעקטן 488 שטיצט אויסטיילונג

    ערהוילונג רפאנדעמישע-נאך יארקס ניו סטימולירן
    

 פינאנצירונג דעוועלאפמענט׳ סטעיט ׳עמפייער כסדר׳דיגע אין דאלער מיליאן 81 דערגאנצעט
    פראיעקטן ראיאנישע גרייטע-שָאוועל צו  אויסגעטיילט פריער

   
  דאפולע ליסטע פון אויסטיילונג באקומער קען מען געפונען 

       

מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו  196דן אז נאך גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאל
פראיעקטן לענגאויס ניו יארק סטעיט פון סטעיט אגענטור פראגראמען וועלכע האבן  488שטיצן 

-אנטיילגענומען אין רונדע זעקס פון דער ראיאנישער עקאנאמישער אנטוויקלונג קאונסיל איניציאטיוו. היי
מיליאן דאלער אין רעסָארסן פון סטעיט אגענטורן צו שטיצן  525וארן יאר איז גרייט געמאכט געו

אין  סטראטעגישע פלענער. REDCקאמיוניטי אויפלעבונג און ביזנעס וואוקס אין איינקלאנג מיט די 
מיליאן דאלער אין  300צוגאב, פראיעקטן אינערהאלב יעדער ראיאן זענען בארעכטיגט פאר א טייל פון 

פטור׳ע ּבָאנד פינאנצירונג פאר -טוויקלונג ּבָאנד קעפ צו שטיצן ביליגע טעקסאינדוסטריעלע אנ
נאך פראיעקט אויסטיילונגען, אריינגערעכנט די סטעיט׳ס וואסער קוואליטעט  קוואליפיצירנדע פראיעקטן.

 פארבעסערונג פראיעקט פראגראם, וועט ווערן אנאנסירט אין די קומענדע וואכן. 

    

אסטן פון דער פאנדעמיע איז געשפירט געווארן אין יעדע ווינקל פון דעם סטעיט, ״די עקאנאמישע ק 
וועלכס איז די סיבה פארוואס מיר מוזן פארזיכערן אז אונזער גלייכבארעכטיגטע עקאנאמישע ערהוילן 

״די נייע רונדע פון פינאנצירונג, איינגעווארצלט אין  האט גאווערנער האקול געזאגט.טוט דאס זעלבע,״ 
צוזאמענארבעטער מיט ארטיגע פירער און וואס ניצט אויך  צוגאנג פון אונטן ארויף וועלכע א 

אייגנארטיגע ראיאנישע שטארקייטן, וועט זיין נאך א וויכטיגע מיטל אזוי ווי מיר ארבעטן צו 
יארק סטעיט אין פלעצער וואו מענטשן ווילן וואוינען, ארבעטן טראנספארמירן קאמיוניטיס לענגאויס ניו 

 און באזוכן פאר די קומענדיגע דורות.״ 

   

  אנטוויקלונג עקאנאמישע ראיאנישע דער פון פארזיצער בענדזשאמין, ברייען גאווערנער ליוטענאנט
״דער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל   געזאגט, האט סטעיט, איבער׳ן  קאונסילס

איניציאטיוו זעצט פאר ווייטער צו זיין א שטארקע קאטאליסט פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג און א  
יפט מיטל וואס וועט אונז העלפן צוריק בויען פון דער קאוויד פאנדעמיע נאך בעסער ווי פריער. הו

מיליאן דאלער, וועלכס וועט העלפן טראנספארמירן  196קאנגראטולאציעס צו די באקומער פון די 
   ארטיגע עקאנאמיעס לענגאויס דעם עמפייער סטעיט.״

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%7C62f5811fd15e4a8fcf6c08d9bf3b1201%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751082808373357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRIxtGxvywJ%2BeGKUvUJWS1OrfN05%2BSBCV4s39tIoLbA%3D&reserved=0


    
 רונדע  דורך  דאלער  מיליאן 196 איבער  באקומען סטעיט  דעם ויסלענגא פראיעקטן די פון הויכפונקטן

   אריינגערעכנט: איניציאטיוו REDC דער  פון עלעף
   

פון קאנאל  150,000מאלוויק פארק קַאיַאק ארויספאר פונקט )קאפיטאל ראיאן(   -טאון אוו גלענוויל  
טַאּפ שיף -דער טאון אוו גלענוויל וועט בויען א קַאר  קארפארעישען, קאנאלוועי גרענטס פראגראם:

סערונגען ביי ליניע באפעסטיגונג פארבע -ארויספאר פונקט, שָארליין פארקינג, און וועט מאכן בארטן
, און א פארערגערנדע עקזיסטירנדע צוטריט ראוד וועט ווערן E-8מאלוויק פארק נעבן לאק 

    איבערגעפלאסטערט. 
  

אסוועגא טייך פובליק צוטריט שיף ארויספאר פונקט פאזע צוויי )צענטראל ניו   -אסוועגא קאונטי 
  ברעג אויפלעבונג פראגראם:-רפון דעפארטמענט ָאוו סטעיט, ארטיגע וואסע 196,139יארק( 

 7.83אסוועגא קאונטי וועט פארזעצן דער שאפונג פון נייע פובליק צוטריט צו דער אסוועגא טייך אויף 
 ADA. דער פראיעקט וועט בויען אן 481עיקערס פון אומאנטוויקלטע שטחים לענגאויס סטעיט ראוט 

ונג, ארויסבליק ארט, און א פעדלערס שיף נאכפאלגנדיגע טרעיל צו דער טייך, שָארליין סטאביליזיר 
 5ארויספאר פונקט און אומקער. פלאצירט אויף דער מזרח ברעגע פון דער אסוועגא טייך צווישן לאקס 

   , באזארגט דער ארט נייע צוטריט צו דער טייך אן צו נאוויגירן א לאק.6און 
  

ווילעדזש ָאוו דענסוויל ניו יארק מעין סטריט  - ליווינגסטאן קאונטי דעוועלאפמענט קארפארעישען 
דאלער פון האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, מעין סטריט   500,000פראגראם )פינגער לעיקס( 

ק אין ניו יאר  500,000דער ליווינגסטאן קאונטי דעוועלאפמענט קארפארעישען וועט ניצן  פראגראם:
געביידעס אין דאונטאון  9פראיעקט צו רעהאביליטירן  4,123,000מעין סטריט פָאנדס צו העלפן מיט א 

דענסוויל. רענאוואציעס וועט אריינרעכענען פאסאדע אויפריכטונגען וועלכע וועלן ווייטער פירן א 
וועלן געמאכט ווערן  פאראייניגנדע אויססטיליזירונג פלאן פאר דאונטאון דענסוויל. נאך פארבעסערונגען

פאראורזאכנדיג  —פון וועלכע וועלן ניי געשאפן ווערן  18 —וואוינונג יוניטס  26קאמערציעלע און  15צו 
די איצטיגע אויסגעליידיגטע פלאץ וועלכס ווערט אומגעקערט צו א ניצבארע סטעיט, א העכערונג אין 

ערונג פון ביזנעס און דעריבער דער צוגאב פון צוגענגליכע הָאוזינג אפציעס, דער שאפונג און פארברייט 
   דזשאבס אין דענסוויל׳ס צענטראלע ביזנעס דיסטריקט.

  
ּפעטשָאוג טעאטער  —ּפעטשָאוג ווילעדזש צענטער פאר די ּפערפָארמינג ַארטס אינק. 

פון האומס ענד קאמיוניטי ריניועל, מעין סטריט   500,000פארבעסערונגען )לאנג איילענד( 
דאלער אין  500,000ּפעטשָאוג ווילעדזש צענטער פאר דער ּפערפָארמינג ַארטס וועט ניצן  פראגראם:

באניציגע ארט אין דער טעאטער -מעין סטריט פָאנדס צו העלפן אין די רענאוואציע פון א מולטי ניו יארק 
אין דעם ווילעדזש פון ּפעטשָאוג׳ס דאונטאון געגנט. דער סך הכל אפגעשאצטע פראיעקט קאסט איז 

 דאלער. דער פראיעקט וועט שאפן א ניי רעהערסעל צימער, אנקליידונג צימערן, און 1,500,000
באדעצימערן, צוציענדיג הויכע קוואליטעט שריטן, פארשידנארטיגע פארשטעלונגען און בילדונגס 

פראגראמען. די פארבעסערונגען וועלן פארברייטערן פראגראמירונג, שאפן נייע און שטאנדהאפטיגע 
  דזשאבס, צוציען טוריזם, און אויפלעבן דער ארטיגער עקאנאמיע.

   
- סייקל דע הודסאן וואלי טוריזם ספעציעלע פארקומעניש )מיטל —יארק פארקס און טרעילס ניו 

דער  פון ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, מארקעט ניו יארק פראגראם: 226,500הודסאן( 
עמפייער סטעיט אוואנטורע: סייקעל דע הודסאן וואלי פארקומעניש הייבט ארויס דער אוואנטורע פאראן 

-געשטיצטע, זיבן-יַארד פאר ביציקליסטן איבער דער וועלט. דער פולקאםאין ניו יארק סיטי׳ס ּבעק
מייל צווישן ניו יארק סיטי און אלבאני,  210טאגיגע ביציקל טור גיידס פארער אין עקספלאראציע פון די 

  פיגורירנדיג די קאמיוניטיס, קולטור, היסטאריע, און נאטורליכע שיינקייט פון די איקאנישע הודסאן וואלי.
   



דאלער  210,000)מאוהאק וואלי(  3סאוקווא קריעק פלייצונג בענטש פאזע  —טאון ָאוו ווייטסטאון 
פון דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג, ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס גרענט 

נעל און דער טאון ָאוו ווייטסטאון וועט איינפירן פאזע דריי פון דער סאוקווא קריעק טשע  פראגראם:
פלאך בענק. די בענק וועלן -פלאך אויפריכטונג פראגראם מיט דער געבוי פון דריי פלייצונג-פלייצונג

רעדוצירן פלייצונג סטעידזש אין לויף פון עקסטרעמע וועטער פארקומענישן, רעדוצירן באווירקונגען פון 
יכע ריווערין פראצעסן דורך באהעפטן פלייצונג צו טאון און ווילעדזש ּפרָאּפערטיס און אויפריכטן נאטורל

פלאך. די ערווארטעטע תוצאות נעמען אריין א רעדוקציע אין -סאוקווא קריעק צו איר ארגינעלע פלייצונג
פראצענטיגע יערליכע צופעליגע פלייצונג אינצידענט, לינדערונג פון פלייצונג און אפשווענקונג  1דער 

   ם באנק סטאביליזירונג.לענגאויס דעם שטראם קארידאר, און שטרא
  

קאלומביע מעדיקעל צענטער הייצונג   —קאלומביע אוניווערסיטעט אירווינג מעדיקעל צענטער 
קאמערציעלע און  NYSERDAפון  1,411,075סיסטעם עלעקטריזירונג )ניו יארק סיטי( 

ר וועט קאלומביע אוניווערסיטעט אירווינג מעדיקעל צענטע אינדוסטריעלע קארבאן ארויסרוף:
הייס וואסער -צו-שפארעדיגע מאסנאמען, אריינגערעכנט סטים-אונטערנעמען א צאל ענערגיע 

איבערטוישונג אין צוויי געביידעס און אינסטאלאציע פון א הייצונג אויפריכטונג הייצונג פאמפ וואס וועט 
   עביידעס.אויסגעניצט ווערן צו באלאנסירן הייצונג און קילונג לאדנס אין די באטראפענע ג

  
דאלער פון   180,000נאמינאציע )נארט קאנטרי(  BOAווילעדזש ָאוו דעפעריעט  —טאון אוו ווילנע 

דער ווילעדזש ָאוו דעפעריעט,  דעפארטמענט ָאוו סטעיט בראונפיעלד געלעגנהייט שטח פראגראם:
עיקערדיגע  200פאר א  נאמינאציע  BOAאין שותפות מיט דער טאון ָאוו ווילנע, צילט צו אנטוויקלען א 

געוועזענע פאפיר מיל און ארומיגע אומגעגנט לענגאויס די שווארצע טייך אין דזשעפערסאן קאונטי. דער 
נאמינאציע איז צו אידענטיפיצירן פאטענציעלע ערטער פון פארפעסטיגונג און  BOAאביעקטיוו פון דער 

געוועזענע פאפיר מיל ווי אויך אלס פאטענציעלע  אנטוויקלונג געלעגנהייטן פאר די-אידענטיפיצירן ווידער 
צוקונפטיגע באשעפטיגונג געלעגנהייטן אין דער געגנט דורך אן אקטיווע קאמיוניטי באשעפטיגונג און 

   פלאנירונג פראצעס.
  

דאלער פון   337,500נאסער ציווילע צענטער פלאזא אייז רינק )סאוטערן טיער(  —שטאט קארנינג 
דער  ס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג, פארוויילונגס וועגלעך פראגראם:אפיס פון פארק

שטאט קארנינג וועט פארענדיגן פאזע דריי פון דער ציווילע צענטער פלאזא אייז רינק קאפיטאל 
פארבעסערונג פראיעקט. די ארבעט וועט רענאווירן עקזיסטירנדע וואשצימער איינריכטונגען זיי צו מאכן 

ADA- רעילס, אריינגאנג פונקטן, און פול -אויספאלגנד, מאכן צוגענגליכקייט פארבעסערונגען צו האנט
  געקליבענע פלאסטערונג ערזעצונג אפצונעמען טריפ שטרויכלונגען.

   
סענעקע בלאפס נאטורליכע העביטעט פארק גרין אינפראסטרוקטור פארקינג לאט   —ערי קאונטי 

דאלער פון ׳ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען׳, גרינע  1,305,000)מערב ניו יארק(  
פינאנצירונג  REDC CFAדאלער אין  1,305,000ערי קאונטי וועט ניצן  אינאוואציע גרענט פראגראם:

גרינע אינאוואציע גרענט פראגראם צו אינסטאלירן מערערע גרינע  NYSEFCדורך דער 
אינפראסטרוקטור פראקטיצירונגען ביי דער סענעקע בלאפס נאטורליכע העביטעט פארק. די גרינע 
אינפראסטרוקטור פראקטיצירונגען וועלן ביישטייערן צו דער רענאוואציע פון א פובליק פארק אין אן 

שטח און אין דער זעלבער צייט העלפן צו פארבעסערן די וואסער קוואליטעט  ענווייראנמענטאלע יוסטיץ
   אין דער שטאט באפעלאו.

  
מיליאן  81פריער דעם יאר, אלס טייל פון רונדע עלעף, האט גאווערנער האקול אנאנסירט איבער 

גרייטע -שָאוועל 97דאלער אין עקאנאמישע אנטוויקלונג פינאנצירונג איז אויסגעטיילט געווארן צו שטיצן 
. די דאפולע ליסטע פון אויסטיילונג באקומער קען מען געפונען  —פראיעקטן לענגאויס ניו יארק סטעיט 

 225פינאנצירונג, אויסגעטיילט לענגאויס צוויי ּבעטשעס פון אפליקאציעס, איז געווען טייל פון דער 

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%7C62f5811fd15e4a8fcf6c08d9bf3b1201%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751082808373357%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=cRIxtGxvywJ%2BeGKUvUJWS1OrfN05%2BSBCV4s39tIoLbA%3D&reserved=0


מיליאן דאלער אין ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ גרענט פאנדס און עקסעלסיָאר דזשאבס פראגראם 
יטס גרייט געמאכט אויף א כסדר׳דיגע און פארמעסטערישע באזיס אין דער רונדע צו טעקס קרעד

סטימולירן דער סטעיט׳ס עקאנאמישע ערהוילונג און אדרעסירן די באלדיגע געברויכן פון אפליקאנטן. 
אויסטיילונגען וועלן ווייטער געמאכט ווערן אזוי ווי פראיעקטן וועלן איבערגעקוקט ווערן און די 

אגראמען וועלן ווייטער אננעמען אפליקאציעס אויף אנגייענדע באזיס ביז געלטער ווערן אויסגעניצט. פר 
גרייטע פראיעקטן וואס זענען אין איינקלאנג מיט דער סטעיט און -אפליקאנטן מיט שטארקע, שאוועל

קָאנסָאלידעיטעד ראיאן׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג פריאריטעטן קענען זיך נאך אלץ ווענדן דורך דער 
    .פינאנצירונג אפליקאציע 

  

      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. געפונט -אונטן
 . דאאויס מער 
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