
 
 גאווערנאר קעטי האקול    12/29/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן: 

 
 

מיליאן דאלער אויסגעטיילט אין רונדע עלף פון דער   26גאווערנער האקול אנאנסירט איבער 
 ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל איניציאטיוו  

  
 גרייטע פראיעקטן  -שָאוועל  27צווייטע גרופע באשטעטיגטע אויסטיילונגען שטיצן  

  
לט פריער דעם חודש דורך ראיאנישע  מיליאן דאלער אויסגעטיי 549אנאנסמענט דערגאנצעט 

 קאונסיל איניציאטיוו  
  

  דאפולע ליסטע פון אויסטיילונג באקומער ביז היינט קען מען געפונען 
  

מיליאן דאלער איז אויסגעטיילט געווארן צו   26גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז איבער 
פריאריטעט פראיעקטן לענגאויס ניו יארק סטעיט דורך דער ראיאנישע עקאנאמישע   27שטיצן 

עמפייער  מיליאן דאלער אין גרענט געלטער פון ׳ 150יאר, איז -אנטוויקלונג קאונסיל איניציאטיוו. היי
סטעיט דעוועלאפמענט׳ געווארן גרייט געמאכט צו באקומען אויף אן אנגייענדע און פארמעסטערישע  

באזיס צו שטיצן די באלדיגע נויטן פון אפליקאנטן. אין צוגאב, זענען פראיעקטן אינערהאלב יעדן ראיאן  
קרעדיטס צו העלפן   מיליאן דאלער אין עקסעלסיָאר דזשאבס טעקס 75בארעכטיגט פאר א טייל פון 

 צוציען און וואקסן ביזנעס אין דעם ראיאן.  
  

פאנדעמיע, איז מיין אדמיניסטראציע׳ס העכסטע  19-״אזוי ווי מיר קעמפן ווייטער קעגן דער קָאוויד
פריאריטעט צו פארזיכערן אז אונזער עקאנאמישע ערהוילונג איז גלייך פאר יעדן און גרייכט יעדעס ווינקל  

די פָאנדינג זענען  ״די פראיעקטן געשטיצט דורך   האט גאווערנער האקול געזאגט.פון דעם סטעיט,״ 
רּוטס צוגאנג, דורך ארבעטן מיט ארטיגע פארטייען פון  -דער רעזולטאט פון א צוזאמענגעארבעטע, גרעס

לענגאויס דער רעגירונג, ביזנעס און נָאנּפרָאפיט סעקטארן. איך בין באגייסטערט פאר די דינאמישע  
ישט געווען מער אפטימיסטיש איבער אונזער  וואוקס וואס זיי וועלן ברענגען, און איך בין נאך קיינמאל נ

 סטעיט׳ס עקאנאמישע צוקונפט.״ 
  

גרייטע פראיעקטן לענגאויס דעם עמפייער סטעיט שפיגלט אפ  -שָאוועל 27״די צוגעגעבענע געלטער פאר 
  און שטיצט די ברייטע ריי ראיאנישע שטארקייטן און אינדוסטריעס וועלכע וועלן ווייטער העלפן וואקסן ניו

האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער ברייען  יארק׳ס עקאנאמיע פאר פילע דורות אין דעם צוקונפט,״ 
״פון באטעריע ענערגיע סטָארעדזש, פאבריצירונג, און קרעפט געטראנקן ביז   בענדזשאמין.

סעמיקאנדוקטארס און קולטורעלע צענטערס, שאפן מיט דזשאבס און געלעגנהייטן פאר אלע ניו  
 .״  יארקער 

   
״שטיצן די פראיעקטן ווי רעקאמענדירט דורך די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס וועט  

אמטירנדע   ESDהאט געזאגט העלפן איבערבויען און וואקסן אונזערע ארטיגע עקאנאמיעס,״ 
״דורך אנגייענדע סטראטעגישע   דעזיגנירטע האוּפ נייט.-CEOקאמיסיאנערין און פרעזידענט און 
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גרייטע פראיעקטן זענען מיר פאקוסירט אויף אונטערצינדן נייע -אינוועסטירונגען אין שָאוועל
   דעוועלאפמענט געלעגנהייטן אויף צו טרייבן עקאנאמישע מאמענטום לענגאויס ניו יארק סטעיט.״

  
פראיעקטן פון עטליכע   764ר אויסגעטיילט צו מיליאן דאלע  549די אויסטיילונגען זענען אין צוגאב צו די 

סטעיט אגענטור פראגראמען דורך רונדע עלף פון דער גאווערנער׳ס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג  
קאונסיל איניציאטיוו אנאנסירט פריער דעם חודש צו סטימולירן ניו יארק׳ס עקאנאמישע ערהוילונג נאך 

גרענט געלטער בלייבט אפן, און אפליקאציעס   ESDאדיציאנעלע  דער פאנדעמיע. די אפליקאציע פאר טר 
ווערן איבערגעקוקט אויף אן אנגייענדע באזיס ביז געלטער ווערן אויסגעניצט. אפליקאנטן מיט שטארקע, 

גרייטע פראיעקטן וואס זענען אין איינקלאנג מיט די סטעיט און ראיאן׳ס עקאנאמישע אנטוויקלונג  -שאוועל
 . קָאנסָאלידעיטעד פינאנצירונג אפליקאציע נען זיך ווענדן דורך דער פריאריטעטן קע 

  
ון פריאריטעט פראיעקטן איז רעקאמענדירט געווארן דורך יעדע ראיאנישע  די דאזיגע צווייטע רונדע פ 

קאונסיל צוליב זייער פראיעקט גרייטקייט און דאס זיין איינשטימיג מיט יעדע ראיאן׳ס סטראטעגישע  
 פלאן. הויכפונקטן רעכענען אריין:  

  

(  AMTSטעכניקער שולע )הודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש אוויאציע מעינטענענס  •
הודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש  גרענט: ESD 250,000 -)קאפיטאל ראיאן(  

(HVCC נעמט אונטער דאס שאפן א נייע פעדעראלע אוויאציע אדמיניסטראציע ) -
( וואס וועט זיך געפונען AMTSאשטעטיגטע אוויאציע מעינטענענס טעכניקער שולע )ב

וועט אויסניצן און   HVCCירפארט אין אלבאני קאונטי. ביי אלבאני אינטערנעשענעל ע
איינקויפן טעכנאלאגיש פארגעשריטענע אוויאציע אויסריכטונגען און געצייג צו שטיצן דער 

 AMTS 147טייל   FARאנטוויקלונג פון איר עירפרעים און פאווערפלענט קוריקולום, און 
טעכניקער פער יאר צו   40טנס סערטיפיקעישען. דער פראגראם וועט טרענירן ווייניגס 

  דירעקט איינטרעטן אין דעם אוויאציע אויסהאלטונג ארבעטסקראפט.

  

׳אינטערטעק׳, אן   גרענט:  ESD 498,600 -יארק(  ׳אינטערטעק׳ )צענטראל ניו  •
אלוועלטליכע פירער אין פארזיכערונג, אויספרואוון, אינספעקציע און אטעסטירונג מיט א  

ארטלענד, שאפט א נייע לאבאראטאריע פאקוסירט אויף  הויפט לאקאציע אין ק 
אויספרואוון באטעריע ענערגיע סטָארעדזש סיסטעמען. דער נייער לאבאראטאריע  

פארברייטערט ׳אינטערטעק׳׳ס איצטיגע סערוויסעס פאר רעניועּבלס און סטָארעדזש און  
פראדוקטן צו וועט העלפן קאסטומערס צו קענען גיכער ברענגען זייער אינאווירנדע 

מארקעט. זיי וועלן אויך פארברייטערן סערוויסעס צו פאקוסירן אויף ענווייראנמענטאלע  
טעסטינג פעאיגקייטן, וואס ערלויבט פאר ׳אינטערטעק׳ צו שטיצן ארטיגע פאבריצירער  

  אינערהאלב די מיליטערישע און עיראספעיס אינדוסטריעס.

  

גרענט,   ESDמיליאן דאלער  1  -פלאסטיקס׳ )פינגער לעיקס(  ׳עלייענס פרעסישען  •
׳עלייענס פרעסישען פלאסטיקס׳, א   אבס טעקס קרעדיט:עקסעלסיָאר דזש 750,000

פלאסטישער פראדוקט פאבריצירער, וועט קאנסאלידירן זייער עקזיסטירנדע  
מעניופעקטשורינג איינריכטונגען אין דער שטאט ראטשעסטער אויף איין ארט. דער  

פראיעקט וועט ארייננעמען רענאוואציע פון דעם איינריכטונג און איינקויפן מאשינען און  
  צו אקאמאדירן א פארברייטערונג. געצייג
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 600,000גרענט,  ESDדאלער  300,000 -איילענד( ׳טשאקאלעט ווָארקס׳ )לאנג  •
- ׳טשאקאלעט ווָארקס׳ איז א וועטעראן טעקס קרעדיט: דאלער עקסעלסיָאר דזשאבס

געאייגנטע טשאקאלאד פאבריצירער וואס געפונט זיך אין פריפארט וואס וועט  
ן נייע מאשינען און געצייג אריינגערעכנט טשאקאלאד באמבע געצייג, א  אינוועסטירן אי

ענראבינג ליניע, א פאפקארן מאשין, קילונג געצייג, און נאך סטָארעדזש. די פראדוקציע  
אינוועסטירונג וועט ערמעגליכן פאר זיי צו פארברייטערן זייער נאציאנאלע דיסטריביושען  

   ר עקזיסטירנדע ארבעטסקראפט.און צולייגן נאך ארבעטער צו זייע 

  

 גרענט: ESDמיליאן דאלערדיגע  2 - הודסאן ראיאן( - ׳סליפי האלאו קאמאנס׳ )מיטל •
טייל פון דער געוועזענער  -׳סליפי האלאו קאמאנס׳ וועט טראנספארמירן דעם מזרח ערד

׳דשענעראל מאטארס׳ ארט אויף א באדייטנדע עפנטליכע ארט וואס וועט זיין א  
ט פון ארטיגע טרעיל און טראנזיט באהעפטונגען און פארבינדן איזאלירטע שטיצפונק

קאמיוניטי אייגנשאפטן. די פאזע פון דעם פראיעקט רעכנט אריין אינזשינערונג, 
קאנסטרוקציע און אינספעקציע פאר א וויהיקל / פיסגייער בריק וואס באהעפט דעם  

וועלאפמענט און פארבעסערן  ברעג דע -באניץ וואסער -טייל צו געמישטע -מזרח ערד
צוטריט צו פובליק טראנזיט, שטיצן צוגענגליכע דזשאב צענטערס, און ערמעגליכן  

   וויכטיג סערוויסעס אויף זיך פעאיג אפצורופן אין משך פון שטורעם פאסירונגען.-קריטיש

  

  250,000 -פאמיליע און ארטיזאנישע ברּו ווָארקס פראיעקט )מאוהאק וואלי( לאנזי  •
די לאנזי פאמיליע און ארטיזאנישע ברּו ווָארקס פראיעקט איז א   גרענט: ESDאלער ד 

צוזאמענארבעט פראיעקט צווישן צוויי ערפאלגרייכע פריוואטע ענטרעפענורס אויף דער  
ברעג. דער פראיעקט טראגט אן דאס בויען א ברועריי  -שטאט אמסטערדאם׳ס וואסער 

ף דער שטאט׳ס וואסערפראנט  סקווער פיס אוי 9,000און צוזאמקונפט ארט פון איבער 
אויף דער געוועזענער טשאלמערס ּפרָאּפערטי. אין צוגאב וועט דער פראיעקט שטיצן  

- סקווער פיס אין אינדרויסנדיגע צוזאמקונפט שטח, אריינגערעכנט א רּוף 5,000איבער 
   ַאּפ צו איבערקוקן די מאוהאק טייך און מאוהאק וואלי געיטוועי ָאווערלּוק בריק.ט 

  

׳קאלעב  גרענט: ESDדאלער   מיליאן 1.6 -יארק סיטי(  ׳קאלעב סטודיָא׳ אינק. )ניו  •
סטודיָא׳ אינק. טוט אויסמוסטערן, פאבריצירן, פראגראמירן און אויספירן אייגנארטיגע  

פארנעמיגע אינסטלאציעס, און אין דער  -געצייכנטע סחורה און גרויס-פראדוקטן, ברענד
דזשאב טרענירונג. ׳קאלעב סטודיָא׳ וועט איינקויפן און  -ויפ׳ןזעלבער צייט אינטעגרירן א

פיסיגע באלייכטונג פאבריצירונג / וועירהאוז געביידע צו  -סקווער -9,000רענאווירן א 
מיטלען צו  -סערווירן אלס א שאפערישע צענטער, און צושטעלן פלאץ און שטיצע 

ישע קאמיוניטי פון קונסטלער און  בושוויק׳ס נידעריגע איינקונפט איינוואוינער און שאפער
אויסשול  -וויסנשאפטלער. די נייע איינריכטונג וועט אויך פארברייטערן קאלעב׳ס ארבעט 

און ארבעטסקראפט אנטוויקלונג געלעגנהייטן דורך שאפן פראגראם שטראמען וואס  
  טרענירטע. 75וועלן אקאמאדירן ביז 



  

• ADK ( נארט קאנטגעיטוועי אינק. פאזע צוויי )דאלער 105,860רי ESD :גרענט 
ADK   געיטוועי אינק. וועט פארענדיגן פאזע צוויי רענאוואציע און קאנסטרוקציע

פרעים ּפרָאּפערטי אין נָארט  -אקטיוויטעטן ביי דער היסטארישער פראנטיער טאון עי 
הודסאן. פלאנירטע פארבעסערונגען נעמען אריין רעהאביליטירונג פון ּפַארקינג 

טרוקטור, אינדרויסנדיגע צוזאמקונפט שטח און נייע דאך אינסטאלאציע. דער  אינפראס
פראיעקט טוט פאראויס פירן טוריזם מארקעטינג און עקאנאמישע אנטוויקלונג ארבעט  

מיטל פאר באזוכער וואס פארן ארום אין דעם אדיראנדעק  -דורך צושטעלן א הילפס
 ראיאן.  

  

 דאלער 650,000 -סאוטערן טיער( אינק. ) ׳אדיסי׳ סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיעס •
ESD :׳אדיסי׳ סעמיקאנדוקטאר טעכנאלאגיעס אינק. וועט פארברייטערן די   גרענט

רּום -פאבריצירונג פעאיגקייטן פון זייער איינריכטונג דורך קויפן און אינסטאלירן קלין
געצייג וואס וועט  געצייג. די איינריכטונג וועט באשטיין פון סעמיקאנדוקטאר פראצעסירונג 

קענען היבש פארגרעסערן עקזיסטירנדע פאבריצירונג פעאיגקייטן פון אן אפגעשאצטע  
וועיפערס א חודש. דאס איבערבייטן די   500וועיפערס א חודש ביז אן אפגעשאצטע  50

נייע געצייג צו זייער פאבריצירונג איינריכטונג וועט ערמעגליכן העכערע עפעקטיווקייט  
ואנדלונג פאר אפליקאציעס אין פערזענליכע עלעקטראנישע כלים, קראפט אומו

עלעקטרישע אויטאס, סָאלַאר אינווערטערס, אינדוסטריעלע מאטארן, און המצאה׳דיגע 
  קראפט גריד אויסטיילונג.

  

  ESD 725,000 -( היספאנישע העריטעדזש קולטורעלע אינסטיטוט )מערב ניו יארק  •
סקווער פיסיגע אינפיל   32,000דער היספאנישע קאונסיל וועט בויען א נייע  גרענט:

דעוועלאפמענט אויף ניאגארא און הודסאן סטריטס וועלכע וועלן אנערקענען דער  
ראיאן׳ס היספאנישע קונסט און קולטור, און סערווירן אלס א צענטראלע ארט פאר דער  

וועט ארייננעמען טעאטער און צוזאמקונפט  באניץ איינריכטונג -קאמיוניטי. די געמישטע 
ערטער, קלאס צימערן און לערנונג לאבאראטאריעס, א מידיע צענטער, און אפיסעס פאר  

דער היספאנישער העריטעדזש קאונסיל. אלס אן אנקער אין אויפלעבן דעם ניאגארא 
ענען סטריט קארידאר, וועט דער קולטורעלער אינסטיטוט נישט נאר צוציען דאס אנערק 

דער היספאנישער קאמיוניטי נאר עס וועט אויך סערווירן אלס א נייע צוצינדער פונקט  
   פאר באזוכענישן אין דער שטאט באפעלאו.

  
 איבער די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס  

סטעיט׳ס  דער ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל איניציאטיוו איז א הויפט שטאנדטייל פון די 
ראיאנישע קאונסילס   10, זענען 2011צוגאנג צו סטעיט אינוועסטירונג און עקאנאמישע אנטוויקלונג. אין 

טערמיניגע סטראטעגישע פלענער פאר עקאנאמישע וואוקס -אוועקגעשטעלט געווארן צו אנטוויקלען לאנג
טשאפטן צוזאמענגעשטעלט פון  פריוואטע צוזאמענארבע -אין זייערע ראיאנען. די קאונסילס זענען פובליק 

רעגירונג -ארטיגע מומחים און סטעיקהָאלדערס פון ביזנעס, אקאדעמיע, ארטיגע רעגירונג, און נישט 
ארגאניזאציעס. די ראיאנישע קאונסילס האבן אויפדאסניי אנגעדייטעט דעם אופן וויאזוי ניו יארק  

- באזירטע, פון-ן אין פלאץ א קאמיוניטיאינוועסטירט אין דזשאבס און עקאנאמישע וואוקס דורך שטעל



מיטלען. געפונט  -ארויף צוגאנג און אוועקשטעלן א פארמעסטערישע פראצעס פאר סטעיט שטיצע -אונטן
 .  regionalcouncils.ny.govאויס מער ביי 
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