
 
 גאווערנער קעטי האוקול    3/10/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
אינוועסטירונג  -גאווערנער האוקול אנאנסירט דער אפיס פון קענעביס פארוואלטונג קאפיטאל

 איניציאטיוו  
   

-לאנד איניציאטיוו שטעלט אוועק ניו יארקער פַארמערס און מענטשן מיט קענעביס-אין-ערשט
טשעין פאר קענעביס  -פארבינדענע פארברעכנס צו זיין דער ערשטער הויפט טייל פון דער סופליי

    באניץ דורך ערוואקסענע 
   

ויף פובליק קאמענטאר פירן א-פאראויסאיניציאטיוו פירט ווייטער קענעביס קאנטראל באורד׳ס 
    רעגולאציעס פאר דער איניציאטיוו׳ס דיסּפענסעריס פאר באניץ דורך ערוואקסענע

   
איניציאטיוו געפירט דורך דאס גוטהייסן די פראוויזארישע לייסענס אפליקאציעס דורך דעם בָאורד  

, אפליקאציע  2022באניץ קענעביס אין פרילינג -פאר העמפ פַארמערס צו פלאנצן ערוואקסענע
   15פארטעל וועט זיך עפענען מערץ 

   
   

אינוועסטירונג -קאפיטאללאנד -אין-גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דעם ערשט 
פארבינדענע פארברעכנס -, וועלכע וועט שטעלן אין פלאץ מענטשן מיט פריערדיגע קענעביסאיניציאטיוו

באניץ פארקויפער פון פראדוקטן געפלאנצן דורך ניו יארקער -צו זיין פון די ערשטע ערוואקסענע 
סטָאר איניציאטיוו וועט מאכן דאס פארקויפן אין ניו יארק מעגליך בעפאר דער -צו-פַארמערס. דער פַארם

, און אונטערצינדן ניו יארק׳ס קענעביס אינדוסטריע, גאראנטירט שטיצע פאר צוקונפטיגע 2022ענדע 
אן שאפט אן אנהייב אינוועסטירונג אין קאמיוניטיס מערסט באטראפן דורך די  קאפיטאל אפליקאנטן,

    אומפראפארציאנעלע אינפארסירונג פון קענעביס פארבאט. 
   

סארט צוגאנג צו דער קענעביס -איר -פון-״ניו יארק סטעיט מאכט היסטאריע, איינפירנדיג אן ערשט 
אין פארריכטן די עוולות פון דער פארגאנגענהייט,״ אינדוסטריע וואס נעמט א גרויסע טריט פאראויס 

״די רעגולאציעס היינט אפירגעברענגט דורך דער קענעביס קאנטראל האט גאווערנער האוקול געזאגט. 
באורד וועט פריאריטיזירן ארטיגע פַארמערס און ענטרעפענורס, שאפן דזשאבס און געלעגנהייטן פאר 

קאמיוניטיס וועלכע זענען אויסגעלאזט געווארן און געבליבן שטעקן. איך בין שטאלץ אז ניו יארק וועט זיין 
ע מוסטער פאר די זיכערע, גלייכבארעכטיגטע און אינקלוסיווע אינדוסטריע וואס מיר בויען א נאציאנאל

 איצט.״ 

   
צוויי שטאנדטיילן פון דער דער קענעביס קאנטראל באורד ביי איר היינטיגע זיצונג האט אפירגעברענגט 

    .אינוועסטירונג איניציאטיוו-קאפיטאל
   

פראוויזארישע פובליק קאמענטארן די רעגולאציעס פאר  אפירגעברענגט פאר ערשט, האט עס 
, וועט אינוועסטירונג איניציאטיוו-קאפיטאלאל טייל פון דעם  באניץ ריטעיל דיסּפענסעריס.-ערוואקסענע 



ענטרעפענורס מיט פריערדיגע -דער שטאנדטייל פון דיסּפענסעריס מוזן זיין באזיצט דורך קאפיטאל
רבינדענע פארברעכנס וועלכע האבן אויך פריערדיגע ערפארונג מיט באזיצן און אפערירן א פא-קענעביס

קלענערע ביזנעס. זיי וועלן זיין די ערשטע צו עפענען און פארקויפן אין ניו יארק סטעיט, אוועקצושטעלן 
   ט. באניץ מארקע -באזיצטע ביזנעסער ביים סאמע אנהייבן פון ניו יארק׳ס ערוואקסענע -קאפיטאל

   
צווייטנס, האט דער בָאורד באוויליגט א לייסענס אפליקאציע פאר העמפ פַארמערס וועלכע זוכן צו 

באניץ פראוויזארישע -ערוואקסענע וואס רופט זיך  —באניץ קענעביס דעם פרילינג -פלאנצן ערוואקסענע 
ע וואס גאווערנער האוקול דער לייסענס איז ערמעגליכט געווארן דורך לעגיסלאצי .קולטיוואטאר לייסענס

אלס דער עפענונג דאטום  15פאריגע חודש. דער באורד האט באשטימט מערץ  אונטערגעשריבןהאט 
   פאר דעם אפליקאציע פארטעל. 

   
״אונזער סטעיט׳ס קענעביס  קענעביס קאנטראל באורד פארזיצער טרעמעין רייט האט געזאגט,

געזעץ שטעלט א הויכע ציל פאר שאפן א יושר׳דיגע אינדוסטריע וואס שטעלט ניו יארקער צום ערשט. 
דעם ציל און האפנטליך שטעלט אונז אויף א גאנג צו עררייכן אינוועסטירונג איניציאטיוו -קאפיטאלדער 

ן די צילן און גלייכצייטיג בויען א סטאבילע פאר עררייכ שטעלן א מוסטער פאר א ווייטערטיגע צוגאנג
מארקעט. איך בין דאנקבאר פאר די שטיצע פון גאווערנער האוקול און דעם לעגיסלאטור, וועלכע האט 

טשעין פון אונזערע -ערמעגליכט פאר אונז גיך אוועקצושטעלן דעם איניציאטיוו, אוועקשטעלן א סופליי
מיטלען צו העלפן אויפלעבן -ן, און אויפטרייבן די שטיצע פַארמערס צו עקוויטי, ריטעיל געשעפט 

קאמיוניטיס וועלכע זענען געשעדיגט געווארן דורך די אומפראפארציאנעלע אינפארסירונג פון קענעביס 
    פארבאט.״

   
אינוועסטירונג -קאפיטאל״דער  קענעביס קאנטראל באורד מיטגליד דזשען מעצגער האט געזאגט,

אין דער ווארהייט אפזונדערן ניו יארק׳ס פראגראם פון אנדערע סטעיטס וועלכע האבן טוט  איניציאטיוו
באניץ, דורך ביים סאמע אנהויב אוועקשטעלן א פראגראם געפירט דורך יושר -לעגאליזירט ערוואקסענע 

-באזיצטע דיסּפענסעריס מיט זון-און שטאנדהאפטיגקייט און וועלכע וועלן באזארגן ענטרעפעניור 
קסענע קענעביס פראדוקטן. עס איז גאר א גוטע אנהויב צו בויען א נייע אינדוסטריע אין וועלכע געווא

    קלענערע ביזנעסער קענען בליען און שאפן רייכטום אויף דורות.״ 
   

״פארעמען די ניו יארק קענעביס  אדאם פערי, קענעביס קאנטראל באורד מיטגליד, האט געזאגט,
אינדוסטריע און שטעלן סאציעלע יושר ענטרעפענורס ביים פארנט איז א היסטארישע געלעגנהייט צו 

אדרעסירן די שאדן פאראורזאכט דורך קענעביס פארבאט און פולשטענדיג איינפירן די צילן פון ניו 
אר דער אינדוסטריע און איך קוק ארויס דאס איז די פאסיגסטע אנהויב פ יארק׳ס קענעביס געזעץ. 

ווייטער צו ארבעטן מיט אונזער טיעם צו שטיצן אלע לייסענס סארטן צו פארזיכערן אז מיר טוען נישט נאר 
ליפערן לייסענסער צו סאציעלע יושר ענטרעפענורס, נאר אויך זיי אוועקשטעלן פאר סוקסעס איבער׳ן 

 לאנגן טערמין.״ 
   

-״אוועקשטעלן יוסטיץ קענעביס קאנטראל באורד מיטגליד האט געזאגט,דזשעסיקע גארסיע, 
ענטרעפענורס אלס די ערשטע צו פארקויפן שטעלט ניו יארק אויפ׳ן ריכטיגן גאנג -באשעפטיגטע עקוויטי

נאכצוקומען די צילן פון די ניו יארק קענעביס געזעץ און גלייכצייטיג באזארגן באשיצונג פאר ארבעטער 
דאס איז א גרויסע, ערשטע   נדוסטריע דורך שאפן צוגאנגען פאר יּוניָאן קענעביס קאריערעס.אין דער אי

עס איז א וויכטיגע און עס איז  -טריט פאראויס פאר די קענעביס אינדוסטריע וואס מיר בויען אין ניו יארק 
 בלויז דער אנהייב.״ 

   
קאנטראל באורד מיטגליד און   רובען מעקדעניעל, דער דריטער, ניו יארק סטעיט קענעביס

״אונזער ארבעט צו שאפן דער נייער קענעביס , האט געזאגט, DASNYפון  CEOפרעזידענט און 
אינדוסטריע אין ניו יארק איז אויסגעשטעלט צו אנטוויקלען סוקסעספול ענטרעפענורס אין שווארצע און 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-conditional-cannabis-cultivation-bill&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848359977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSueTCs4%2BFL9JwkZUILeVJJ1eIM5mO1b%2BCAyRvZ71yY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-conditional-cannabis-cultivation-bill&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848359977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSueTCs4%2BFL9JwkZUILeVJJ1eIM5mO1b%2BCAyRvZ71yY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-signs-conditional-cannabis-cultivation-bill&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848359977%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LSueTCs4%2BFL9JwkZUILeVJJ1eIM5mO1b%2BCAyRvZ71yY%3D&reserved=0


צו קאפיטאל פאר די וועלכע זענען פריער ברוינע קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק, פארברייטערן צוטריט 
צוריקגעוויזן געווארן, און אוועקשטעלן א קענעביס אינדוסטריע וואס פירט דעם לאנד אין געזונט און 

זיכערהייט, און אויך אין יושר'דיגקייט. מיר קוקן ארויס אויף פארצוזעצן ווייטער אונזער ארבעט מיט דעם 
נאנצירונג מעכאניזם וואס וועט שטיצן ניו יארק׳ס עקוויטי ענטרעפענורס לעגיסלאטור צו אנטוויקלען די פי

 אין א דערפרייענדע נייע סעקטאר פון אונזער עקאנאמיע.״ 
   

 ( עקזעקיוטיוו דירעקטאר קריס אלעקסאנדער האט געזאגט,OCMאפיס פון קענעביס פארוואלטונג )
אינוועסטירונג איניציאטיוו זענען מיר איצט אויף א גאנג צו טון וואס קיין איין סטעיט -״מיט די קאפיטאל

האט נישט פריער געטון: שטעלן אונזערע פַארמערס און יושר'דיגקייט ענטרעפענורס, נישט גרויסע, 
באניץ קענעביס -אקסענע אויסערן סטעיט ביזנעסער, ביים סאמע פארנט פון דער אנהויב פון אונזער ערוו

מארקעט. א דאנק די שטיצע פון גאווערנער האוקול און די שריטן גענומען היינט דורך דעם בָאורד, האבן 
מיר געמאכט גרויסע שריטן אויף פארווערטס אין אונזער ארבעט צו פריאריטיזירן ניו יארק׳ס קלענערע 

-דגילטיג אונזער ציל אויפצוטרייבן די הילפספַארמערס, אונזערע יושר'דיגקייט ענטרעפענורס, און ענ
מיטלען וועלכע וועלן שטיצן צוקונפטיגע יושר'דיגקייט אפליקאנטן און טרייבן אינוועסטירונגען אין אונזערע 
קאמיוניטיס די מערסטע באטראפן דורך קענעביס פארבאט. מיר שטעלן זיך נישט אפ דא און ארבעט איז 

סארטן לייסענסער צו אפענע צוטריט צו קאפיטאל און אנטוויקלען שטיצנדע שוין אונטערוועגנס אויף אלע 
נעטווָארקס צו בויען א יושר׳דיגע ניו יארק קענעביס אינדוסטריע אן אוועקשטעלן אונזערע קלענערע 

   טערמיניגע סוקסעס.״-ביזנעסער פאר לאנג
   

״מיט דער מעלדונג טון   סטאוקס האט געזאגט,-אסעמבלי מאיאריטעט פירער קריסטאל פעאפלעס
מיר וואס קיין איין אנדערע סטעיט האט נישט געטון דורך פאקוסירן אויף די מענטשן דאס מערסטע 

קרימינאליזרט דורך קענעביס פארבאט, און שטיצן ניו יארקער פַארמערס. די קענעביס אינדוסטריע וועט 
עס איז העכסט נויטיג אז מיר מאכן זיכער אז מאכן וואקסן אונזער עקאנאמיע און שאפן נייע רייכטום, און 

געלעגנהייטן הויבן זיך אן מיט די ניו יארקער וועלכע עס קומט זיך דער מערסטע. איך לויב גאווערנער 
האוקול, דעם קענעביס קאנטראל באורד, און דער אפיס פון קענעביס פארוואלטונג פאר נעמען די שריטן 

ציע און שטייער געזעץ אויף אן אופן וואס איז אין איינקלאנג מיט די זין צו איינפירן די מאריוואנא רעגולא
 פון די לעגיסלאציע.״ 

   

״די איניציאטיוון היינט געמאלדן דורך דער גאווערנער וועט  סענאטארקע ליז קרוגער האט געזאגט,
וועלן אפירגעברענגט ווערן, און אז ניו  MRTAהעלפן פארזיכערן אז די יושר און יוסטיץ צילן פון דער 

יארקער פַארמער און קלענערע ביזנעסער וועלן דינען אלס דער פאנדעישען פון דער לעגאלע קענעביס 
יז אויסגעשטעלט נישט נאר צו ענדיגן די דורכגעפאלענע קריג אויף דרָאגס אין א MRTAמארקעט. דער 

ניו יארק, אבער ספעציעל צו נעמען פאזיטיווע שריטן צו העלפן איבערבויען די יעניגע קאמיוניטיס וועלכע 
זענען מערסט געשעדיגט געווארן דורך די פארבאט. אנבאטן די ערשטע ריטעיל לייסענסער פאר מענטשן 

פארבינדענע פארברעכנס איז א גרויסע טריט אין -וועלכע זענען געפונען געווארן שולדיג אין מאריוואנא
דער גוטער ריכטונג, און וועט אוועקשטעלן די מארקעט אויף א גאנג וואו סאציעלע יושר'דיגקייט 

 אפליקאנטן קענען זיך פארמעסטן מיט ערפאלג.״ 

   
   באשטייט פון דריי פראגראמען: יאטיוואינוועסטירונג איניצ-קאפיטאלדי 

   

באניץ -פראוויזארישע ערוואקסענע באזארגט א  פראגראם: געפירטע-יושר'דיגקייט אייגנטימער •

ענטרעפעניור אפליקאנטן, זיי -צו בארעכטיגטע יושר'דיגקייט  ריטעיל דיספענסערי לייסענס

באניץ מארקעט. די ערשטע רונדע, -אוועקצושטעלן ביי דער פארנט עק פון דער ערוואקסענע 

-יושר'דיגקייט לייסענסינג געלעגנהייט וועט זיין געשטיצט מיט רענאווירטע אדער רענאוואציע 



ערוויסעס מיט דיסּפענסעריס פלאצירט אין הויכע גרייטע ריטעיל געשעפטן און ארומנעמיגע ס

   טראפיק ערטער. 

   

. די ערשטע 2022אפליקאציעס פאר די פריאריטעט לייסענסער וועט געעפנט ווערן אין זומער 
לייסענסער זענען ערווארטעט צו ווערן אויסגעטיילט ביז ענדע זומער אדער אנהייב הערבסט 

באזיצטע דיסּפענסעריס צו זיין די ערשטע -. דאס שטעלט אוועק יושר'דיגקייט ענטרעפעניור2022
און גלייכצייטיג  2022באניץ קענעביס אין ניו יארק סטעיט ביז׳ן ענדע -פן ערוואקסענע צו פארקוי

פארשנעלערן די ליפערונג פון אינוועסטירונגען אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט וועלכע 
זענען די מערסטע באטראפן געווארן דורך די אומפראפארציאנעלע אינפארסירונג פון קענעביס 

   פארבאט.
   

ארויסצושטעלן פאר פובליק קאמענטארן די  OCMדער בָאורד האט היינט דירעקטירט פאר׳ן 
באניץ ריטעיל דיספענסערי -פראוויזארישע ערוואקסענע פארגעשלאגענע רעגולאציעס פאר די 

אונטער די פארגעשלאגענע רעגולאציעס, צו זיין בארעכטיגט פאר די ערשטע  .לייסענס
    לייסענסער, מוזן אפליקאנטן:

o פארבינדענע פארברעכן וואס האט פאסירט בעפאר דאס דורכפירן פןו -האבן א קענעביס

, אדער 2021, 31( אויף מערץ MRTAדי מאריוואנא רעגולאציע און שטייער געזעץ )

ע פון די עלטערן, אויפציער, קינד, מאן / פרוי אדער אפהענגיגע מיט א האט געהאט איינ

    קענעביס פארברעכן אין דעם סטעיט ניו יארק. MRTA-בעפאר 

o  האבן ערפארונג מיט באזיצן און אפערירן א קוואליפיצירנדע ביזנעס אין דעם סטעיט ניו

    יארק.

   

אין צוגאב, אנטהאלטן די רעגולאציעס אינפארמאציע פאר וואספארא מאטריאלן וועלן זיין נויטיג 
און שטעלט  באניץ ריטעיל דיספענסערי לייסענס-פראוויזארישע ערוואקסענע זיך צו ווענדן פאר א 

א שפעטערדיגע  די טערמינען אויף וויאזוי דער אפיס וועט איבערקוקן און אפשאצן אפליקאציעס.
רעגולאציע פעקל וועט אויסרעכענען די פאדערונגען פאר זיכערערהייט אפערירן א ריטעיל 

   דיספענסערי.

   

ולטיוואטאר באניץ פראוויזארישע ק -ערוואקסענע שטעלט צו   פַארמערס ערשט פראגראם: •

צו בארעכטיגטע ניו יארקער קענעבינָאויד העמפ פַארמערס, זיי צו געבן די ערשטע  לייסענס

באניץ מארקעט. פַארמער מוזן נאכפאלגן -שאנס צו וואקסן קענעביס פאר ניו יארק׳ס ערוואקסענע

. OCM קוואליטעט פארזיכערונג, געזונטהייט און זיכערהייט פאדערונגען אויסגעארבעט דורך די

זיי מוזן אויך אנטיילנעמען אין שטאנדהאפטיגקייט און יושר'דיגקייט מענטארשאפט פראגראמען 

וועלכע וועלן העלפן בויען די ערשטע דור פון יושר'דיגקייט קענעביס באזיצער איבער דעם גאנצן 

אין  טשעין. די פראוויזארישע לייסענסער ערמעגליכט פאר פַארמער צו וואקסן קענעביס-סופליי

   וואוקס סעזאן. 2022דעם 

   
באניץ פראוויזארישע -ערוואקסענע דער בָאורד האט היינט באוויליגט די אפליקאציע פאר דער 

און באשטימט די עפענונג פון דעם אפליקאציע פארטעל פאר מערץ  קולטיוואטאר לייסענס
דער לייסענס איז ערמעגליכט געווארן דורך לעגיסלאציע לעצטנס אונטערגעשריבן דורך  .15

. מער אינפארמאציע איבער בארעכטיגקייט פאדערונגען און 22גאווערנער האוקול אום פעברואר 
    .דאמען געפונען וואס איז ערלויבט מיט׳ן לייסענס קען 

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcannabis.ny.gov%2Fsystem%2Ffiles%2Fdocuments%2F2022%2F03%2Fconditional_cultivator_faq_030222_0.pdf&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0cd3a2e0b0144eb8a39108da02d292cd%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637825400848516611%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=win59iVWKIYXnoZe2%2F0iQQLP9C31%2BIXtXGln8RqBiks%3D&reserved=0


גאווערנער האוקול האט דער ניו יארק סאציעלע יושר קענעביס אינוועסטירונג פראגראם:  •

עקזעקיוטיוו  2023יאר -מיליאן דאלערדיגע פראגראם אין פינאנץ 200פארגעשלאגן די 

בודזשעט, דאס ערשטע אין לאנד צוצושטעלן געלטער פאר ענטרעפענורס און אינוועסטירער ביים 

 סאמע פארנט פון דעם מארקעט פאר קענעביס באניץ דורך ערוואקסענע. דורך דעם פראגראם

וועלן אינדוסטריע לייסענסינג אפצאל און פריוואטע קאפיטאל שטיצן די אנטוויקלונג פון 

-פראוויזארישע ערוואקסענע דיספענסערי איינריכטונגען פאר יושר'דיגקייט ענטרעפענורס מיט א 

אונטער דעם פארשלאג וועט דער דארמיטארי   .באניץ ריטעיל דיספענסערי לייסענס

( שטיצן מיט איר ליעסינג און קאנסטרוקציע DASNYאויטאריטעט פון ניו יארק סטעיט )

נאכצוקומען סערוויסעס פאר ארט דיסּפענסעריס ביי הויפט לאקאציעס און זיי רענאווירן 

. די סאציעלע יושר קענעביס געזונטהייט, זיכערהייט און אפגעהיטנקייט פאדערונגען

נאנצירונג און באגלייטנדע סערוויסעס וועלן רעדוצירן די אינוועסטירונג פראגראם׳ס פי

באצוימונגען אריינצוקומען אין דעם מארקעט און אוועקשטעלן די יושר'דיגקייט ענטרעפעניורס 

   טערמיניגע ערפאלג. דער פארשלאג בלייבט אונטער געשפרעך מיט׳ן לעגיסלאטור. -פאר לאנג

    

   
###    
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