
 
 גאווערנער קעטי האקול   5/2/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  קאונסיל אנטוויקלונג עקאנאמישע רונדע צוועלפטע די פון עפענונג די אנאנסירט האקול גאווערנער
    אינציאטיוו

    
ראיאנישע קאונסילס וועלן זעהן וואס די ארבייטער באדערפענישן פון ארבעטסגעבער זענען און  
רעקאמענדירן פריאריטעט פראיעקטן וועלכע טרייבן יעדע ראיאן'ס עקאנאמישע סטראטעגישע  

   ציהלן
   אפןניו יארק סטעיט צוזאמגעשטעלטע פינאנצירונג אפליקאציע יעצט 

  
יאריגע פראצעדור יעצט דא צו באקומען  - מיטגלידער איבער די היי REDCאנווייזונגען ביכל פאר 

   דא
   

    
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די אנהויב פון די צוועלפטע רונדע פון די ראיאנישע 

 ,Regional Economic Development Council Initiativeעקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )
REDC.די צוועלפטע רונדע רעכנט אריין הויפט קאפיטאל גרענטס און טעקס קרעדיט  ( אינציאטיוו

סטעיט אגענטורן וועלכע וועלן צושטעלן  10נאנצירונג צוזאמען מיט א ברייטע רייע פון פראגראמען פון פי
מיליאן דאלאר אין  150אזוי ווי מיט די עלפטע רונדע, וועט  פינאנצירונג פאר צוקונקפטיגע פראיעקטן.

( זיין צו געגעבן Empire State Development, ESDגרענטס פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )
ווערן פאר פראיעקטן אויף אן אנגייענדן פארנעם, כדי זיך צו אפרופן צו די באלדיגע באדערפענישן פון 

   קאמיוניטיס.
 

"די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס האבן געמאכט א מהפכה פאר קאמיוניטיס אריבער די 
עקטן וואס האבן א ווירקונג אין איינקלאנג מיט די סטעיט, און מיר וועלן פארזעצן צו שטיצן פראי

"אין די צוועלפטע רונדע  האט גאווערנער האקול געזאגט.סטראטעגישע ציהלן פון יעדן ראיאן", 
אין אונזער סטעיט'ס עקאנאמישע  –און געלעגנהייטן  –אדרעסירן מיר איינס פון די גרעסטע שוועריגקייטן 

אנטוויקלונג סטראטעגיע דורכן שטיצן ניו יארקער מיטן באקומען די סקילס וואס זיי דארפן צו זיין 
'ס וועלן אויפקומען מיט סטראטעגיעס וויאזוי צו REDC די ערפאלגרייך, סיי היינט און סיי אין די צוקונפט.

זיכער מאכן אז ארבעטסגעבער אין וואקסנדע אינדוסטריעס האבן צוטריט צו די ארבייטער מיט סקילס 
  וואס זיי דארפן צו קענען מצליח זיין אין ביזנעס, העלפנדיג מאכן ניו יארק מער בליהענדע פאר יעדן."

   
יאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס לייגן אלץ פריאריטעט ארבעטסקראפט היי יאר, וועלן די רא

אנטוויקלונג, מיט א ספעציפישע דגש אויפן אנטוויקלען און פינאנצירן דזשאב טרענירונג און באשעפטיגונג 
פראגראמען וואס אדרעסירן די יעצטיגע און צוקונפטיגע באדערפענישן פאר טאלאנטפולע ארבייטער אין 

אלץ טייל פון די דגש אויף וואוקס וואס בענעפיטירט יעדן, וועט יעדע  די סטעיט און אין יעדן ראיאן.
און מיט די נייע אפיס פון סטראטעגישע  ESDראיאנישע קאונסיל ארבעטן צוזאמען מיט די 

( צו שאפן א Office of Strategic Workforce Developmentארבעטסקראפט אנטוויקלונג )
סטע ראיאנישע סטראטעגיע צו טרעפן די ספעציפישע דזשאבס און סקילס אין וועלכע צוגעפא
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וועלן דאן זוכן  ESDארבעטסגעבער נויטיגן זיך אין דעם טייל פון די סטעיט. די ראיאנישע קאונסילס און 
   צו פינאנצירן פראגראמען וועלכע העלפן ארבייטער נאכקומען די ספעציפישע באדערפענישן.

   
אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט, פארבעסערט די סטעיט כסדר די ראיאנישע קאונסיל 

פראצעדור צו מאקסימיזירן די ווירקונג וואס די קאונסילס האבן אין יעדן ראיאן. דאס רעכנט אריין 
ס און 'REDCמאסנאמען צו שטופן פאר דורכזיכטיגקייט און עפענטליכקייט, אויסגלאטן די ארבעט פון די 

   זיך קאנצעטרירן אויף טאלאנט אלץ א יסוד פון יושר'דיגע עקאנאמישע וואוקס.
     

   ראיאנישע ארבעטסקראפט אינווענטארי
פריער דעם יארק האט גאווערנער האקול געעפנט א נייע אפיס פון סטראטעישע ארבעטסקראפט 

'ס ערפארונג מיטן ארבעטן מיט ESD די אפיס'ס צוועק איז צו אויסנוצן די .ESDאנטוויקלונג אין די 
רענירונג ביזנעסער אין ניו יארק סטעיט צו לערנען דערפון איבער די נויטיגע דעזיין פון ארבעטסקראפט ט 

און באשעפטיגונג פראגראמען. די אפיס'ס מיסיע איז צו העלפן ניו יארקער באקומען די סקילס און 
דורכן זיכער מאכן אז ארבעטסגעבער אין די  געלעגנהייטן צו קענען מצליח זיין אין וואקסנדע פעלדער.

קוואליטעט ארבייטער מיט די נויטיגע סקילס, וועט ניו יארק -אינדוסטריעס האבן צוטריט צו הויכע 
פארבעסערן איר עקאנאמישע שטאנד און העלפן אירע איינוואוינער באקומען גרעסערע געלעגנהייטן צו 

   בליהען.
 

רונג פון די ראיאנישע קאונסילס וועלכע האבן די לאקאלע באקאנטשאפט די אפיס וועט אויסנוצן די ערפא
ראיאנישע קאונסילס וועלן שאפן א  מיט ארבעטסקראפט באדערפענישן, נייגונגען און געלעגנהייטן.

( צו אידענטיפיצירן יעדער Regional Workforce Inventory"ראיאנישע ארבעטסקראפט אינווענטארי" )
 ESDפט באדערפענישן נאכן פאנדעמיע. דאס וועט דינען אלץ אנווייזונג אזוי ווי די ראיאן'ס ארבעטסקרא

און ראיאנישע קאונסילס קוקן איבער אפליקאציעס פאר נייע גרענט פראגראמען וועלכע וועלן געאפפערט 
   ווערן שפעטער דעם יאר.

   
אין  –צו באקומען די נויטיגע אינפארמאציע פאר דעם אונטערנעמונג האט ניו יארק סטעיט 

דורך די  אנקעטע אנטוויקלט א ברייטע  –צוזאמענארבעט מיט די ביזנעס קאונסיל פון ניו יארק סטעיט 
אינטערנעט צו אויסהערן וויכטיגע באמערקונגען פון ביזנעסער אויף די סקילס וואס פעהן זיך אויס פאר 
ארבייטער צו קענען זיין ערפאלגרייך אין די היינטיגע קאמפליצירטע עקאנאמיע און וויאזוי ניו יארק קען 

ר דינען די באדערפענישן פון פירמעס. זיך גרייטן און שטעלן איר ארבעטסקראפט אין א פאזיציע צו בעסע 
צייטיגע צוריקזאג -געטריבענע צוגאנג וועט פארזיכערן אז ניו יארק האט צוטריט צו עכט -דער פארלאנג

ברייטע און ראיאנישע ארבעטסקראפט -פארלאנג דזשאבס און סקילס צו אינפארמירן איר סטעיט -אויף אין
   אנטוויקלונג באמיאונגען.

    
   לטע פינאנצירונג אפליקאציעצוזאמגעשטע

די ראיאנישע קאונסילס וועלן גיבן א צייכן פאר פראיעקטן וועלכע ווערן אריינגעגעבן דורך די 
(, די סטעיט'ס Consolidated Funding Application, CFAצוזאמגעשטעלטע פינאנצירונג אפליקאציע )

רן. עס איינצלנער אפליקאציע פאר סטעיט רעסארסן, און רעכנט אריין פראגראמען פון מערערע אגענטו
איז אויסגעטשעלט צו געבן פאר פראיעקטן אפליקאנטן שנעלערע און גלאטערע צוטריט צו א ברייטע רייע 

ראיאנישע קאונסילס  פון גרענט קאסעס און טעקס קרעדיטס פון צענדליגע עקזיסטירנדע פראגראמען.
עקט איז אין ליניע מיט דעם וועלן איבערקוקן פראיעקטן און גיבן א צייכן וואס שפיגלט אפ ווי גוט א פראי

   ראיאן'ס ציהלן און סטראטעגיעס.
   

 יערליכע  איר  צוגעגרייט  ESD די האט  באמיאונגען די אין קאונסילס ראיאנישע  פאר  אנווייזונג גיבן צו
   מיטגלידער. REDC פאר  ביכל אנווייזונג
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אנווייזונג ביכל און א ליסטע פון אנדערע רעסארסן וועלכע זענען דא צו באקומען פאר  REDC 2022די 
REDC  די דאמיטגלידער קענען געטראפן ווערן .CFA  די טערמין פאר אפליקאציעס איז  ;דאגעפונט זיך

 29זענען נישט אונטערגעווארפן צו די יולי . אפענע איינשרייבונג פראגראמען  4PM, 29פרייטאג, יולי 
וועלן פארזעצן צו אננעמען אפליקאציעס אויף אן אנגייענדן פארנעם ביז די געלטער ווערן טערמין און 
   אויסגענוצט.

   
פראצעדור זעצט פאר צו שטיצן און פארשטערקערן ראיאנישע פאראינטערעסירטע פארטייען  REDCדי 

אינעם אנטוויקלען סטראטעגישע פלענער און פינאנצירונג פריאריטעטן וועלכע קומען נאך די לאקאלע 
לאר ביליאן דא 7.5אינציאטיוו זענען שוין ביז היינט מער פון  REDCדורך די  עקאנאמישע באדערפענישן.

דזשאב שאפונג און קאמיוניטי אנטוויקלונג פראיעקטן אין  9,200געשאנקען געווארן צו מער פון 
  איינקלאנגג מיט יעדער ראיאן'ס סטראטעגישע פלאן.
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