
 
 الحاكمة كاثي هوكول   12/29/2021 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر في الجولة الحادية عشرة من مبادرة مجلس التنمية   26الحاكمة هوكول تعلن عن منح بما يزيد عن 
  االقتصادية اإلقليمية

  
  مشروًعا جاهًزا للتنفيذ  27الدفعة الثانية من المنح المعتمدة تدعم 

  
  مليون دوالر ُقدمت في وقت سابق من هذا الشهر من خالل مبادرة المجلس اإلقليمي  549إعالن مكمل لمنح بقيمة 

  
  هنا يمكن العثور على القائمة الكاملة للفائزين بالمنح 

  
مشروًعا ذا أولوية في جميع أنحاء والية  27مليون دوالر لدعم  26أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم منح أكثر من 

مليون دوالر من أموال المنح من   150نيويورك من خالل مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية. هذا العام، تم توفير 
وتنافسي لدعم االحتياجات الفورية للمتقدمين. إضافة إلى ذلك، فإن المشاريع داخل كل  تطوير امباير ستيت على أساس مستمر 

مليون دوالر في اإلعفاءات الضريبية لبرنامج وظائف إكسيليسور للمساعدة في   75منطقة مؤهلة للحصول على حصة قدرها 
 جذب األعمال التجارية وتنميتها في منطقتهم.  

  
، فإن األولوية القصوى إلدارتي هي ضمان أن يكون تعافينا االقتصادي منصفًا  COVID-19"بينما نواصل مكافحة جائحة 

"المشاريع التي يدعمها هذا التمويل هي نتيجة نهج تعاوني شعبي   قالت الحاكمة هوكول.ويطال كل ركن من أركان الوالية،" 
ع األعمال والقطاعات غير الربحية. أنا  من خالل العمل مع أصحاب المصلحة المحليين من جميع أنحاء الحكومة وقطا 

 متحمس للنمو الديناميكي الذي سيحققونه ولم أكن أبًدا أكثر تفاؤاًل بشأن المستقبل االقتصادي لواليتنا." 
  

الجاهزة للتنفيذ في جميع أنحاء إمباير ستيت، ويدعم، مجموعة واسعة من نقاط  27"يعكس هذا التمويل اإلضافي للمشاريع الـ
"من   قال نائب الحاكمة بريان بنجامين.القوة والصناعات اإلقليمية التي ستستمر في تنمية اقتصاد نيويورك ألجيال قادمة،" 

المشروبات الحرفية إلى أشباه الموصالت والمراكز الثقافية، نحن نخلق فرص عمل  تخزين طاقة البطاريات والتصنيع و
  وفرص لجميع سكان نيويورك."

  
"إن دعم هذه المشاريع على النحو الموصى به من قبل مجالس التنمية االقتصادية اإلقليمية سيساعد في إعادة بناء اقتصاداتنا  

( باإلنابة والرئيس والمدير التنفيذي المعين هوب  ESDر ستيت للتطوير )قال مفوض وكالة امباي المحلية وتنميتها،"
"من خالل االستثمارات اإلستراتيجية المستمرة في المشاريع الجاهزة للتنفيذ، نركز على تحفيز فرص التنمية الجديدة  نايت.

  لتوليد زخم اقتصادي في جميع أنحاء والية نيويورك."

  
ية من خالل  مشروًعا من برامج لوكاالت متعددة في الوال 764مليون دوالر ُمنحت لـ 549تأتي هذه المنح باإلضافة إلى 

الجولة الحادية عشرة من مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمية للحاكمة التي تم اإلعالن عنها في وقت سابق من هذا 
الشهر لتحفيز االنتعاش االقتصادي في نيويورك بعد تفشي الوباء. يظل طلب الحصول على أموال منح وكالة إمباير ستيت 

ضع الطلبات للمراجعة بشكل مستمر حتى نفاد األموال. يمكن لمقدمي الطلبات الذين لديهم ( مفتوًحا، وتخ ESDللتطوير )
تطبيق التمويل مشاريع قوية وجاهزة للتنفيذ وتتوافق مع أولويات التنمية االقتصادية للوالية والمنطقة تقديم طلب من خالل 

  .الموحد
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ب استعدادهم للمشاريع ومواءمتها مع الخطة أوصى كل مجلس إقليمي بهذه الجولة الثانية من المشاريع ذات األولوية بسب
  اإلستراتيجية لكل منطقة. تشمل أبرز المشاريع:

  
منحة من وكالة إمباير   - ( )منطقة العاصمة( AMTSكلية مجتمع وادي هدسون لفني صيانة الطيران ) •

( إنشاء كلية لفني HVCC: تتولى كلية مجتمع وادي هدسون )دوالر 250,000ستيت للتطوير بقيمة 
( معترف بها من قبل إدارة الطيران الفيدرالية مقرها في مطار ألباني الدولي في  AMTSصيانة الطيران )

( بشراء معدات ولوازم الطيران الحديثة HVCCمقاطعة ألباني. سوف تقوم كلية مجتمع وادي هدسون )
  FAR Part 147محطة الطاقة وشهادة واالستحواذ عليها لدعم تطوير منهجها الخاص بهيكل الطائرة و

 40(. سيقوم البرنامج بتدريب ما ال يقل عن AMTSمن كلية مجتمع وادي هدسون لفني صيانة الطيران )
  فنيًا سنويًا للدخول مباشرة إلى قوة العمل الخاصة بصيانة الطيران.

  
• Intertek  )تقوم  دوالر 498,600منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير بقيمة    -)وسط نيويورك :

Intertek الشركة العالمية الرائدة في مجال الضمان واالختبار والفحص ومنح الشهادات ومقرها ،
  الرئيسي في كورتالند، بإنشاء مختبر جديد يركز على اختبار أنظمة تخزين طاقة البطاريات. يتوسع هذا

الحالية لمصادر الطاقة المتجددة والتخزين وسيساعد العمالء على   Intertekالمعمل الجديد في خدمات 
طرح منتجاتهم المبتكرة في السوق بشكل أسرع. كما سيقومون بتوسيع خدماتهم للتركيز على قدرات  

الصناعات العسكرية بدعم الشركات المصنعة المحلية في   Intertekاالختبارات البيئية، مما يسمح لشركة 
  والفضائية.

  
• Alliance Precision Plastics  )منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير    - )البحيرات اإلصبعية

: ستعمل  دوالر 750,000بقيمة مليون دوالر، وائتمان ضريبي لبرنامج وظائف إكسيليسور بقيمة  
Alliance Precision Plastics  الشركة المصنعة للمنتجات البالستيكية، على دمج مرافق التصنيع ،

الحالية في مدينة روتشستر في موقع واحد. سيشمل المشروع تجديد المنشأة وشراء اآلالت والمعدات 
  الستيعاب التوسع.

  
• Chocolate Works Expansion  )منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير بقيمة   -)لونغ آيالند

: شركة  دوالر 600,000دوالر، وائتمان ضريبي لبرنامج وظائف إكسيليسور بقيمة  300,000
Chocolate Works المتخصصة في تصنيع الشوكوالتة والتي يمتلكها أحد المحاربين القدامى وتقع ،

في فريبورت، ستستثمر في آالت ومعدات جديدة بما في ذلك معدات قطع الشوكوالتة وخط التغليف وآالت  
شار ومعدات التبريد والتخزين اإلضافي. سيسمح لهم هذا االستثمار في اإلنتاج بتوسيع توزيعهم الوطني الف

  وإضافة موظفين إضافيين إلى قوتهم العاملة الحالية.

  
مليون   2منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير بقيمة   -سليبي هولو كومونز )منطقة وسط هدسون(  •

كومونز على تحويل الجزء الشرقي من موقع شركة جنرال موتورز السابق  : ستعمل سليبي هولو دوالر
إلى مساحة عامة ذات فائدة تعمل كمحور رئيسي لروابط المشي والعبور للربط بين أصول المجتمع 

المعزولة. تشمل هذه المرحلة من المشروع الهندسة والبناء والتفتيش لجسر المركبات/المشاة الذي يربط  
بمشروع الواجهة البحرية متعددة االستخدامات، وتحسين الوصول إلى وسائل النقل العام،  الجزء الشرقي 

وتعزيز مراكز العمل التي يمكن الوصول إليها، وتمكين الخدمات الحيوية لالستجابة باقتدار أثناء أحداث  
  العواصف.

  
لة  منحة من وكا   -)وادي موهوك(  Lanzi Family & Artisanal Brew Worksمشروع  •

 Lanzi Family & Artisanal Brew: مشروع دوالر 250,000إمباير ستيت للتطوير بقيمة 
Works  هو مشروع شراكة بين اثنين من رواد األعمال الناجحين من القطاع الخاص على الواجهة

قدم مربع ومساحة  9,000البحرية لمدينة أمستردام. يقترح المشروع بناء مصنع جعة بمساحة تزيد عن 
مناسبات على الواجهة البحرية للمدينة في عقار تشالمرز السابق. باإلضافة إلى ذلك، سيدعم المشروع لل



قدم مربع في مساحة للمناسبات في الهواء الطلق، بما في ذلك سطح يطل على نهر   5,000أكثر من 
  بوادي موهوك. Gateway Overlook Bridgeموهوك ومتنزه 

  
• Collab Studio, Inc )مليون   1.6منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير بقيمة  -. )مدينة نيويورك

بتصميم وتصنيع وبرمجة وتنفيذ منتجات فريدة وبضائع تحمل   Collab Studio: تقوم شركة دوالر
 Collabعالمات تجارية ومنشآت واسعة النطاق، مع دمج التدريب أثناء العمل في نفس الوقت. وستقوم 

Studio  قدم مربع، ليكون بمثابة مركز إبداعي،   9000بشراء وتجديد مبنى صناعي/مستودع بمساحة
ويوفر مساحة وموارد للمقيمين ذوي الدخل المنخفض في بوشويك والمجتمع اإلبداعي من الفنانين  

ى العاملة في  والعلماء. ستعمل المنشأة الجديدة أيًضا على توسيع فرص التدريب المهني وتطوير القو
Collab   متدربًا. 75من خالل إنشاء مسارات برامج تستوعب ما يصل إلى  

  
• ADK Gateway, Inc  )منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير   -. المرحلة الثانية )المنطقة الشمالية

المرحلة الثانية من أنشطة التجديد والبناء في فندق   ADK Gateway: ستكمل دوالر 105,860بقيمة 
Frontier Town A-Frame   التاريخي في شمال هدسون. تشمل التحسينات المخطط لها إعادة تأهيل

تية لوقوف السيارات، ومساحة خارجية للفعاليات وتركيب أسقف جديدة. يعزز هذا المشروع  البنية التح
تسويق السياحة اإلقليمية وجهود التنمية االقتصادية من خالل توفير مورد للزوار الذين يسافرون إلى  

 منطقة آديرونداك. 

  
منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير   -أوديسي لتقنيات أشباه الموصالت، المحدودة )المنطقة الجنوبية(  •

 Odyssey: ستقوم شركة أوديسي لتقنيات أشباه الموصالت، المحدودة )دوالر 650,000بقيمة 
Semiconductor Technologies، Inc  بتوسيع قدرات التصنيع لمنشآتها من خالل شراء ).

كيب معدات غرف العرض. سيتضمن تحديث المنشأة أدوات معالجة أشباه الموصالت التي ستزيد من  وتر
رقاقة في الشهر. سيسمح   500رقاقة في الشهر إلى ما يقدر بنحو  50قدرات التصنيع الحالية من حوالي 

ة للتطبيقات في  تكييف هذه المعدات الجديدة مع منشأة التصنيع الخاصة بهم بتحويل الطاقة عالية الكفاء
اإللكترونيات الشخصية، والمركبات الكهربائية، ومحوالت الطاقة الشمسية، والمحركات الصناعية،  

  وتوزيع شبكة الطاقة الذكية.

  
منحة من وكالة إمباير ستيت للتطوير بقيمة   -المعهد الثقافي للتراث اإلسباني )غرب نيويورك(   •

قدم مربع في  32,000سباني مشروًعا جديًدا بمساحة : سيبني مجلس التراث اإلدوالر 725,000
شارعي نياجرا وهدسون إلقامة االحتفاالت بالفنون والثقافة من أصل إسباني في المنطقة، وسيكون بمثابة 

مركز مركزي للمجتمع. ستشمل المنشأة متعددة االستخدامات مساحات للمسرح والمناسبات والفصول  
مركًزا إعالميًا ومكاتب لمجلس التراث اإلسباني. لن يكون المعهد الثقافي الذي  الدراسية ومختبرات التعلُّم و

يعمل كمرساة في تنشيط ممر شارع نياجرا، مجرد قرعة لالحتفال بالمجتمع اإلسباني فحسب، بل سيكون  
  أيًضا بمثابة نقطة جذب جديدة للزيارة في مدينة بوفالو.

  
 قليمية  نبذة عن مجالس التنمية االقتصادية اإل

تعد مبادرة مجلس التنمية االقتصادية اإلقليمي مكونًا رئيسيًا لنهج الدولة في االستثمار الحكومي والتنمية االقتصادية. في عام  
مجالس إقليمية لوضع خطط استراتيجية طويلة األجل للنمو االقتصادي لمناطقهم. المجالس هي شراكات    10، تم إنشاء 2011

الخاص تتكون من خبراء محليين وأصحاب مصلحة من قطاع األعمال واألوساط األكاديمية والحكومة بين القطاعين العام و
المحلية والمنظمات غير الحكومية. أعادت المجالس اإلقليمية تحديد الطريقة التي تستثمر بها نيويورك في الوظائف والنمو  

دة إلى القمة وإنشاء عملية تنافسية لموارد الوالية. اعرف  االقتصادي من خالل وضع نهج مجتمعي قائم على القاعدة من القاع
 .  regionalcouncils.ny.gov المزيد على
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