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גאווערנער קעטי האוקול

גאווערנער האוקול אנאנסירט  20מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין קאפיטאל פראיעקטן פאר
קונסט און קולטור ארגאניזאציעס
דער ניו יארק סטעיט קאונסיל אויף קונסטווערק טיילט אויס  116קאפיטאל אויסטיילונגען אין דעם
אגענטור׳ס ענדגילטיגע פינאנצירונג רונדע דעם פינאנץ יאר
אריבערשפאנענדיג  10ראיאנען 60 ,פראצענט פון  50מיליאן דאלער אין  NYSCAקאפיטאל
פינאנצירונג אויסגעטיילט אויסער ניו יארק סיטי זינט 2018
אין  2022האט  NYSCAאויסגעטיילט איבער  100מיליאן דאלער צום ערשטן מאל אין די היסטאריע
פון דעם אגענטור
גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן  116קאפיטאל פראיעקט גרענטס אויסגעטיילט דורך דער
ניו יארק סטעיט קאונסיל אויף קונסט .אין דעם אגענטור׳ס ענדגילטיגע פינאנצירונג רונדע פון פינאנץ-יאר
 ,2022האט  NYSCAאויסגעטיילט  20מיליאן דאלער לענגאויס דעם סטעיט ,ברענגנדיג איר גרענט-
אויסטיילונג סה״כ פאר׳ן יאר א היסטארישע  100מיליאן דאלער .קאפיטאל פראיעקטן נעמען אריין פון
המצאה׳דיגע קאנסטרוקציע רענאוואציעס ביז קריטיש-וויכטיגע געצייג אפדעיטס וועלכע שטעלט צום
ערשט געזונט און זיכערהייט אפגרעידס .די גרענטס שפיגלען אפ די ברייטפארנעמיגקייט פון ניו יארק
סטעיט׳ס קונסט סעקטאר מיט פראיעקטן וועלכע וועלן טרייבן עקאנאמישע אנטוויקלונג ,דזשאָ ב וואוקס
און צוטריט צו קונסט און קולטור איבערלעבענישן אין אלע  10ראיאנען.
״קאפיטאל פראיעקטן שאפן מער זיכערע ,געזונטערע אן מער צוטריטליכע ערטער לענגאויס ניו יארק
סטעיט,״ האט גאווערנער האוקול געזאגט .״פון אונזערע לעבהאפטע קולטורעלע האנקערס ,ביז
בארימטע היסטאריש ערטער ,זענען אונזערע קונסט און קולטור ערטער פארטרעטן די פיקחות פון ניו
יארק און היט אפ אונזער סטעיט׳ס רייכע היסטאריע און כאראקטער .קאנגראטולאציעס צו אלע גרענט
באקומער וועלכע לאזן זיך אין וועג אויף די טראנספארמירנדע פראיעקטן וועלכע וועלן ווייזן אז קונסט איז
שוין צוריק און עס בליעט.״
אין דער רונדע האט  NYSCAפריאריטיזירט קלענערע און מיטל-גרויסקייט ארגאניזאציעס ווי אויך
ערשט-מאליגע קאפיטאל פראיעקטן אפליקאנטן .אין צוגאב צו די  70אויסטיילונגען צווישן  50,000און 1
מיליאן דאלער ,האט  NYSCAצוגעשטעלט נאך שטיצע פאר קאפיטאל פראיעקטן דורך איר ארטיגע
פינאנצירונג ,אויסטיילנדיג פאר  46ארגאניזאציעס  10,000דאלערדיגע גרענטס פאר אויסריכטונגען
אפגרעידס און איינריכטונג פארבעסערונגען .אלע  10,000גרענט שטיצן ארגאניזאציעס מיט אפעראציע
בודזשעטן אונטער  1מיליאן דאלער ,ברענגנדיג דעם סה״כ צאל קאפיטאל אויסטיילונגען צו  .116די
מערהייט פון די גרענטס אין דער קאטעגאריע פון  50,000ביז  1מיליאן דאלער וועלן שטיצן
ארגאניזאציעס אינדרויסן פון ניו יארק סיטי.

מארא מאנוס ,עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסט ,האט געזאגט,
״קאפיטאל פראיעקט גרויס און קליין טרייבן לאנג-טערמיניגע עקאנאמישע אנטוויקלונג פאר אונזער
סטעיט דורך שאפן הונדערטער דזשאָ בס ,שטיצנדיג מעין סטריט ביזנעסער און טוריזם ,און העכערן
סאציעלע באהעפטונג .מיר זענען דאנקבאר צו גאווערנער האוקול און אונזערע סטעיט פירער פאר זייער
אנערקענען די אינטעגראלע ראלע וועלכע קונסט און קולטור ערטער שפילן אין שטערקער מאכן און
אויפלעבן ניו יארק׳ס שטעט ,טאונס און ווילעדזשעס.״
קאטערינע ניקאלס ,פארזיצער פון ניו יארק סטעיט קאונסיל פאר קונסט ,האט געזאגט ,״אינוועסטירן
אין פראיעקטן וועלכע שטיצן צוטריטליכקייט ,ענערגיע-שפארעוודיגקייט און שטאנדהאפטיגקייט איז
העכסט-נייטיג בשעת מיר בויען איבער ניו יארק סטעיט און ציען זיך צו נאך א ליכטיגערן צוקונפט .דער
קאונסיל פאר קונסט אנערקענט די עקאנאמישע שוועריגקייטן וועלכע קונסט און קולטור ארגאניזאציעס
האבן געהאט אויסצושטיין איבער די פארלאפענע צוויי יאר .מיר זענען שטאלץ צו אינוועסטירן אין די
באגייסטערנדע פראיעקטן וועלכע וועלן טרייבן עקאנאמישע וואוקס און העכערן לעבהאפטקייט אין
קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק סטעיט.״
גרענט באקומער רעכענען אריין:
׳בּושוויק סטאַ ר׳ (ניו יארק סיטי) — דער גרענט וועט פינאנצירן קאנסטרוקציע אויף א נייע 5,000
סקווער -פיסיגע פארשטעלונג זאל אין ברוקלין און גיבן דעם ׳בּושוויק סטאַ ר׳ מיט א קביעות׳דיגע היים
ארט פאר איר קונסטלער און אודיענצן.
טשענאנגא קאונטי היסטארישע געזעלשאפט און מוזעאום ( סאוטערן טיער) — פינאנצירונג וועט
שטיצן געמויער אויפריכטונג און ארכיטעקטורעלע אפהיטונג אויפ׳ן היסטארישן ׳וואָ רד סקול׳ נומער 2
געביידע וואו דער מוזעאום אפערירט פובליק ערטער פאר פראגראמען איבער איר קאמיוניטי׳ס רייכע
קולטורעלע היסטאריע.
דער האכסטיין סקול (פינגער לעיקס) — גרענט געלטער וועלן שטיצן די רענאוואציע פון האכסטיין׳ס
פארשטעלונג זאל ,א היסטארישע פובליק קונסט ארט וואס סערווירט טויזנטער אין דער גרעיטער
ראטשעסטער קאמיוניטי.
פרויען׳ס סטודיא וואּורקשאָ ּפ (מיטל-הודסאן) — פינאנצירונג וועט שטיצן דאס אויפריכטן און
איבערבויען א היסטארישע 1800׳ער תקופה ציגל-טויער אויל הויז אויף א נייע סעראמיקס סטודיא,
קונסטלער בוך אויסגאבעס סטודיא ,און פינף רענט סטודיא ערטער פאר ארטיגע קונסטלער.
א פולע ליסטע פון גרענט באקומער קען מען געפונען דא.
 NYSCAקאפיטאל פינאנצירונג האט אינוועסטירט ביז היינט קומט צו א סך הכל פון  50מיליאן דאלער,
וועלכע איז אויסגעטיילט געווארן איבער דריי פינאנצירונג רונדעס .פון די  88פראיעקטן איבער׳ן סטעיט
וועלכע  NYSCAהאט געשטיצט אין פריערדיגע פינאנצירונג יארן ,זענען אומגעפער  50פראצענט באלד
פערטיג.
סטעיט סענאטאר האזע עם .סעראנא האט געזאגט ,״א בליענדער קונסט און קולטור סעקטאר איז
קריטיש-וויכטיג צו די לעבהאפטקייט פון אונזער סטעיטNYSCA .׳ס קאפיטאל גרענט באקומער וועלן
שטערקער מאכן אונזער סטעיט׳ס קונסט עקא-סיסטעם ,פאראויס-פירן שטארקע און אינאווירנדע
פראיעקטן נאך צוויי יאר פון אומגעהויערע שוועריגקייט .איך שטאלציר מיך צו שטיצן די וואוקס און

אויפגעלעבטקייט פון נאָ נּפראָ פיט קונסט ארגאניזאציעס ארום דעם סטעיט ,און אפלאדירן גאווערנער
האוקול און  NYSCAפאר זייער ארבעט צו פארזיכערן אז ניו יארק בלייבט ווייטער א לעבהאפטע
קולטורעלע דעסטינאציע.״
אסעמבלי-מיטגליד דעני או-דאנעל האט געזאגט ,״ניו יארק איז אן אלוועלטליכער שיינטורעם פאר
קונסט און קולטור ,און יעדע דאלער אינוועסטירט אין קונסט שטיצט דזשאָ בס ,קולטור און עקאנאמישע
וואוקס אין יעדע ראיאן פון ניו יארק סטעיט .די פאנדעמיע האט קלאר געמאכט און אויך ערגער געמאכט
די שוועריגקייטן אויסגעשטאנען דורך די קונסט און קולטור סעקטאר ,און די העכסט-נייטיגע קאפיטאל
פינאנצירונג וועט זיין טראנספארמירנד פאר ארגאניזאציעס און זייערע קאמיוניטיס .די ארבעט פון די
קאפיטאל גרענט באקומער מאכט שטערקער אונזער עקאנאמיע ,שטיצט די געזונט פון אלע ניו יארקער
און עררייכערט אונזערע לעבנס .איך שטאלציר מיך זייער אז ניו יארק סטעיט האט צוגעטרעטן און
געליפערט שטיצע צו די לאנגיעריגע קאפיטאל געברויכן פון אונזער קונסט סעקטאר .איך אפלאדיר
גאווערנער האוקול פאר איר אנגייענדע שטיצע פאר קונסט און פאר איר איבערגעגעבנקייט צו פארזיכערן
אז אונזערע קונסט און קולטור אינסטיטוציעס בליען מיט אונזער געמיינזאמע ערהוילונג.״
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