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אינוועסטירונגען צו פארברייטערן עקאנאמישע   2023יאר -גאווערנער האוקול אנאנסירט פינאנץ
 געלעגנהייטן 

  
 ָאל׳( -ביליאן דאלער פאר ברָאודבענד )׳קָאנעקט 1איבער 

  
 ביליאן דאלער צו שטיצן ניו יארק סטעיט קלענערע ביזנעסער   1

  
 מיליאן דאלער אויפצולעבן דאונטאון געגנטער און וואקסן דער עקאנאמיע  450

  
 מיליאן דאלער צו איבערארבעטן די סטעיט׳ס ארבעטסקראפט באמיאונגען  350

  
  

יאר -גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן עקאנאמישע אנטוויקלונג הויכפונקטן פון דעם פינאנץ
בודזשעט. דער היסטארישער פלאן מאכט דרייסטע אינוועסטירונגען צו פארברייטערן   2023

רנעט  עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר אלע ניו יארקער. די געלטער וועלן, צווישן אנדערע, טרייבן אינטע
אויפלעבן און שטיצן קלענערע ביזנעסער, אויפלעבן דאונטאון  -באהעפטונג פאר יעדן, העלפן ווידער

געגנטער ארום דעם סטעיט, מאכן באדייטנדע פארשפרעכונגען צו דזשָאב טרענירונג און  
 באזיצטע ביזנעסער. -ארבעטסקראפט אנטוויקלונג, און העלפן מינאריטעט און פרויען

  
דור׳יגע בודזשעט וועט אונז העלפן בויען א שטערקערע, מער יושר׳דיגע עקאנאמיע  -א-מאל״דער איינ

האט גאווערנער האוקול געזאגט. פאר אלע ניו יארקער אזוי ווי מיר קומען ארויס פון דער פאנדעמיע,״ 
ג וואס ניו  ״מיר אינוועסטירן אין די אינדוסטריעס פון דעם צוקונפט, אין די דזשָאב געניטשאפט טרענירונ

יארקער דארפן האבן אויף צו האבן ערפאלג, אין די קלענערע ביזנעסער וועלכע זענען דער רוקנביין פון  
אונזער עקאנאמיע, און אין די דיגיטאלע אינפראסטרוקטור נויטיג היינט, און איך דאנק די לעגיסלאטיווע  

לכע שפיגלט אפ די פול  פירער פאר זייערע באמיאונגען צו פארזיכערן אן ערהוילונג ווע
 פארשידנמיניגקייט פון ניו יארק׳ס עקאנאמיע.״ 

  
דער סטעיט בודזשעט פארשפרעכט אינוועסטירונגען וועלכע וועלן טראנספארמירן די סטעיט׳ס 

די   —ָאל׳ אונטערנעמונג -ביליאן דאלערדיגע ׳קָאנעקט 1דיגיטאלע אינפראסטרוקטור. די איבער  
וועט אויסניצן פובליק   —׳סטע יארהונדערט אינפראסטרוקטור  21ן ניו יארק׳ס גרעסטע אינוועסטירונג אי

און פריוואטע אינוועסטירונגען צו באהעפטן ניו יארקער אין רּורעל און שטאטישע געגנטער לענגאויס 
דעם סטעיט צו בראודבענד אינטערנעט און אוועקשטעלן דעם ערשטן פון די סארט מוניציפאלן  

-ראם אין דעם לאנד. דער סטעיט׳ס פרעצעדענטלאזע אינוועסטירונג אין דעם העכסטברָאודבענד פראג
נויטיגן אינפראסטרוקטור וועט העלפן ליפערן צוגענגליכע בראודבענד אינטערנעט צו מיליאנען ניו  

 יארקער ווי אויך ארויפטרייבן עקאנאמישע וואוקס און ארטיגע אינאוואציע ווייט אינ׳ם צוקונפט.  
  



אין צוגאב צו פיאנערן אינוועסטירונגען אין דיגיטאלע אינפראסטרוקטור, טוט דער סטעיט בודזשעט 
אראפברענגען  —אפשאפן אן אפצאל אויף הויכע שנעלקייט פייבער קעיבלס לענגאויס סטעיט הייוועיס 

ן אפסטעיט  ספיעד בראודבענד אינטערנעט ארויסשטעלונג צו פארברייטערן צוטריט אי -די קאסטן פון היי
( צו  NYPAקאמיוניטיס. דער איינגעפירטער בודזשעט אויטאריזירט די ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט )

באזיצטע  -NYPAאפטיק נעטווָארק, וואס לויפט לענגאויס -מאכן איבעריגע קאפאציטעט אין איר פייבער
ספיעד בראודבענד  -היי און אפערירטע טראנסמיסיע ליניעס, גרייט געמאכט צוצושטעלן צוגענגליכע

אינטערנעט אין אומסערווירטע און אונטערסערווירטע קאמיוניטיס אין דעם סטעיט. דאס באניץ פון  
NYPA ׳ס פייבער אינפראסטרוקטור איז ערווארטעט צו רעדוצירן די קאסטן פון בראודבענד אינטערנעט

אינטערנעט צוטריט און   ארויסשטעלונג אין נויטבאדערפטיגע קאמיוניטיס, העכערן בראודבענד
 אראפברענגען די קאסטן פון בראודבענד אינטערנעט סערוויס פאר ניו יארקער אין די ראיאנען.  

  
ביליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין די סטעיט׳ס קלענערע  1דער סטעיט בודזשעט איז אויך כולל א 

אלע סארטן קלענערע ביזנעסער ביזנעסער, אריינגערעכנט געצילטע פראגראמען צו פארזיכערן אז 
 בליען לענגאויס דעם סטעיט. הויפט שטאנדטיילן פון דעם פלאן אנטהאלטן: 

דער איניציאטיוו   -קאפיטאל אינוועסטירונג פאר נייע קלענערע ביזנעסער -אנהייב •
פאזע, מייקרָא און קלענערע  -וועט באזארגן בייגזאמע גרענטס צו שטיצן אנהייב

הוילנדע ניו יארק סטעיט עקאנאמיע. דער פראגראם וועט  ביזנעסער אין אן ער
פארזיכערן אז קלענערע ביזנעסער וועלכע האבן זיך געעפנט זייערע טירן באלד בעפאר 

פאנדעמיע וועלן האבן די געלטער פארצוזעצן ווייטער צו   19-אדער במשך דער קָאוויד
מיליאן דאלערדיגע   800אפערירן און שטייגן. דער פראגראם בויט אויף דער סטעיט׳ס 

פאנדעמיע קלענערע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם, וועלכס האט שוין געליפערט  
  90קלענערע ביזנעסער ביז היינט,  29,000מיליאן דאלער צו באלד  500איבער 

באזיצטע ביזנעסער און  -פראצענט דערפון שוין געגאנגען צו מינאריטעט און פרויען
 . אפליקאציעסבלייבט אפן פאר 

מיליאן  250דער  -א קָאוויד קאפיטאל קאסטן קלענערע ביזנעס שטייער קרעדיט  •
פראצענטיגע   50נוועסטירונג וועט צושטעלן פאר קלענערע ביזנעסער א דאלערדיגע אי

-דאלער צו דעקן די אומערווארטעטע קָאוויד 25,000שטייער קרעדיט אויף ביז 
ארבינדענע קאסטן וואס קלענערע ביזנעסער האבן געדארפט צאלן. דער קרעדיט פ

לייס, אינדרויסנדיגע הייצער,  דעקט הוצאות ווי צום ביישפיל דאס איינקויפן רייניגונג סוּפ
לופט רייניגער, שילדן אנצוווייזן וואקסין און מאסקע ּפָאליסיס און אויסריכטונגען צו  

 אקאמאדירן קאנטאקטלאזע באצאלונגען. 
  100דער סטעיט וועט צושטעלן   -שטייער פארלייכטערונג פאר קלענערע ביזנעסער  •

קלענערע  195,000אן אפגעשאצטע  מיליאן דאלער אין שטייער פארלייכטערונג פאר
 ביזנעסער זיי צו העלפן האלטן אפן זייערע טירן.  

די    -פארברייטערונג צוטריט צו קאפיטאל און דזשָאב שאפונג אינוועסטירונגען  •
פינאנצירונג וועלן צושטעלן קאפיטאל צוטריט, רעדוצירט ראטע פינאנצירונג, און  

ונגען אין ניו יארקער קלענערע ביזנעסער, מיט א מעגליכקייטן פאר ווענטשּור אינוועסטיר
פאקוס אויף שטיצן סאציעל און קלענערע ביזנעס אייגנטימער אין עקאנאמיש 

( SSBCIאומגינציגע אומשטענדן. סטעיט קלענערע ביזנעס קרעדיט איניציאטיוו )
געלטער וועלן שטיצן סיי אנהייב פאזע און אוועקגעשטעלטע קלענערע ביזנעסער דורך  

א ריי פראגראמען געאייגנט אויף צו שטיצן אינאוואציע, צו געבן קלענערע ביזנעסער 
מעגליכקייטן אין סטעיט קאנטראקטירונג, און אוועקצושטעלן קלענערע ביזנעסער פאר  

 ט.  טערמיניגע אויספירליכקיי-לאנג

איינגעפירטע בודזשעט וועט אינוועסטירן אין די אינדוסטריעס  2023אנדערע באשטאנדטיילן פון דער 
 וועלכע וועלן טרייבן ניו יארק׳ס וואוקס:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c6fcb39b5a84bc7ee4a08da1a5eaf91%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851291228159846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3HgjW77Dk8fEwEGLMY4qA2ffT8t1L%2BJAfldfG6w9IJE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c6fcb39b5a84bc7ee4a08da1a5eaf91%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851291228159846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3HgjW77Dk8fEwEGLMY4qA2ffT8t1L%2BJAfldfG6w9IJE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C5c6fcb39b5a84bc7ee4a08da1a5eaf91%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637851291228159846%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=3HgjW77Dk8fEwEGLMY4qA2ffT8t1L%2BJAfldfG6w9IJE%3D&reserved=0


גרייטע ערטער צוצוציען  -וועט אנטוויקלען שָאוועל ׳ גרענט פראגראםFAST NYדער ׳ •
בינדענע ביזנעסער, און  פאר-טעק פאבריצירונג, איבערהויפט סעמיקאנדוקטאר -היי

 גלייכצייטיג העכערן דער סטעיט׳ס צוציענדיגקייט פאר גרויסע ארבעטסגעבער.  
געאייגנט צו באהעפטן   סטאנדארטיזירן און צענטראליזירן ווענטשור פארמעסטן •

סעקטאר ביזנעסער צוטריט  -סטַארטָאּפס מיט אינוועסטירער און העלפן נייע אינאוואציע
 פינאנצירונג.  

לענגערן און פארשטערקערן דער ניו יארק סיטי מוזיק און טעאטער פראדוקציע  פאר •
צו ווייטער שטיצן דעם סעקטאר, אויף די שפירן פון די תוצאות פון   - שטייער קרעדיט

 ָאמיקרָאן אויף די פארשטעלונגען.  
נאך א  היסטארישע פינאנצירונג פאר׳ן ניו יארק סטעיט קאונסיל פון קונסטווערק, •

צו שטיצן דעם אומקער  2022יאר -מיליאן דאלער אין גרענטס פון פינאנץ 100רעקארד 
 פון קונסטווערק לענגאויס דעם סטעיט.  

גרייכנדע, היסטארישע און  -מיליאן דאלער צו שטיצן ווייט 350דער סטעיט בודזשעט וועט אינוועסטירן  
יקלונג לענגאויס סטעיט אגענטורן און  קאארדינירטע אינוועסטירונג אין ארבעטסקראפט אנטוו

 אויטאריטעטן.  
ביי ׳עמפייער סטעיט   דער אפיס פון ארבעטסקראפט און עקאנאמישע אנטוויקלונג •

דעוועלאפמענט׳ וואס וועט אויסניצן ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענטס׳ באציאונגען מיט  
אויסארבעטן  ארבעטסגעבער צו העלפן אידענטיפיצירן ארבעטסגעבער באדערפענישן,

צוגעפאסטע ראיאנישע טרענירונג סטראטעגיעס און שטיצן פראגראמען צו טרענירן ניו  
פארלאנג געביטן. דער אפיס -יארקער אין די געניטשאפטן נויטיג פאר ערפאלג אין הויכע

וועט ארבעטן אינאיינעם מיט די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס, דער 
, די סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק און דער סיטי  לעיבאר דעפארטמענט

אוניווערסיטעט פון ניו יארק און אנדערע צוזאמארבעטער צו פארזיכערן קאארדינירטע 
 טרענירונג און ארבעטסקראפט סטראטעגיעס. 

צו ווערן אנגעפירט דורך דער נייע אפיס פון   בייגזאמע גרענטס און קאפיטאל •
פארגעשריטענע טרענירונג -נג וועט שטיצן טעכנאלאגישארבעטסקראפט אנטוויקלו

 באמיאונגען לענגאויס די ראיאנען פון ניו יארק סטעיט. 

- אין לערער, העלטקעיר ארבעטער, קאלעגישע אויסשול געצילטע אינוועסטירונגען  •
 רבעט, גייסטישע געזונטהייט פראפעסיאנעלן און אויפפאסער.  א

יארק פירט דער וועג אין יושר'דיגקייט, דורך באזארגן פאר איר נייע   דער סטעיט בודזשעט צייגט אז ניו
 באזיצטע ביזנעסער, אריינגערעכנט: - קענעביס אינדוסטריע און פאר מינאריטעט און פרויען

  
וועלכס וועט פינאנצירט ווערן דורך אפצאל און  מיליאן דאלערדיגע קאסע  200א  •

איינקונפט פון די קענעביס אינדוסטריע און באדייטנדע פריוואטע קאפיטאל  
אינוועסטירונג ארויסצוהעלפן סאציעלע און עקאנאמישע יושר ענטרעפענורס מיט דאס 

 ארויסבויען זייערע קענעביס באניץ ביזנעסער פאר ערוואקסענע באניץ 

באזיצטע -צו אינוועסטירן אין שנעלערע מינאריטעט און פרויען דאלער מיליאן 11 •
( סערטיפיקאציעס אן אדרעסירן דעם בעקלָאג אין אפגעווארטע MWBEביזנעסער )

ראטע הלוואות -סערטיפיקאציעס און שטיצן גלייכבארעכטיגטע צוטריט צו רעדוצירטע
 פירמעס.    MWBEפאר 

ביליאן דאלער אין נייע עקאנאמישע און קאמיוניטי   1יבער  דער סטעיט בודזשעט שטעלט אויך צו א
אנטוויקלונג פינאנצירונג איבער א ריי ווערדפולע פראגראמען, אריינגערעכנט רונדע צוועלף פון דער  

( אויסטיילונגען און א זעקסטע רונדע פון די  REDCראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )
ויפלעבונג איניציאטיוו, אריינצורעכענען ׳ניו יארק פָארווערטס׳ אלס א מיטל א-פאפולערע דאונטאון ווידער 

צו פארשטערקערן שטיצע פאר קלענערע, ווייניגער באוואוינטע ערטער. נאך בודזשעט אינוועסטירונגען  
ברעגעס; דער ׳ניו יארק ווָארקס׳  -באזירטע גרענטס צו פארשטערקערן וואסער-נעמען אריין: קאמיוניטי



אמישע אנטוויקלונג פָאנד צו שאפן נייע, אדער אנצוהאלטן עקזיסטירנדע דזשָאבס; דער ׳ריסטָאר עקאנ
NY  ׳ פראגראם, וועלכס צילט אויפצוריכטן נאכגעלאזטע ּפרָאּפערטיס; און נאך פינאנצירונג פאר דער

איינריכטונגען און   ָאלימּפיק ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט צו ווייטער אפגרעיד׳ען און מאדערניזירן
 סקי רעזארטס. 
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