
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/1/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  
גאווערנער האוקול אנאנסירט ראיאנישע אויפלעבונג צוזאמארבעטשאפט פאר שטעט באפעלאו,  

   ניאגארא פָאלס און ראטשעסטער
   

פריוואטע  צוזאמארבעטן מיט  מעלדונג, וועט דער סטעיט בודזשעט 2023 א נאכפאלג צום אלס
- פינאנצירער און מוניציפאלע רעגירונג אינסטאנצן אויף צו אינוועסטירן אין עקאנאמיש 

 ט אנגעשטרענגטע לאקאציעס אין יעדע שטא
   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט ארויסגעגעבן איינצלהייטן איבער די ראיאנישע אויפלעבונג  
יעריגע צוזאמארבעט אונטערנעמונג צווישן ניו יארק סטעיט׳ס ׳עמפייער  -צוזאמארבעטשאפט, א מולטי

סטעיט דעוועלאפמענט׳, ארטיגע מוניציפאליטעטן און פריוואטע פילאנטראפישע צוזאמארבעטער. 
, וועלכע וועלן צילן אויף עקאנאמיש אנגעשטרענגטע שטאט געגנטער אין RRPשטאנדטיילן פון דעם 

  2022, 25באפעלאו, ניאגארא פָאלס און ראטשעסטער, זענען צום ערשט געמאלדן געווארן אום אפריל 
ניו יארק סטעיט בודזשעט. א קיצור פון   2023יאר -דורך גאווערנער האוקול אלס טייל פון דער פינאנץ

אטעגיעס, איינפירונג צוגאנג, פראיעקטן, פראגראמען און געצילטע געאגראפישע  ׳ס סטרRRPדעם 
  .קען מען געפונען דא ערטער

   

כוח פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג -פריוואטע צוזאמארבעטשאפט וועט זיין אן אונטערצינד-״די פובליק
האט  בער׳ן גאנצן לאנד,״לענגאויס די אלע קאמיוניטיס, און וועלן דינען אלס א מוסטער פאר שטעט אי

. ״אזוי ווי מיר בויען זיך צוריק איבער אויף בעסער ווי אלעמאל פון דער  גאווערנער האוקול געזאגט
קָאוויד פאנדעמיע, וועט די האליסטישע סטראטעגיע העלפן הייבן די מערסט אונטערסערווירטע געגנטער  

סטעיט וועט ווייטער נעמען דרייסט שריטן צו  אין באפעלאו, ניאגארא פָאלס און ראטשעסטער. ניו יארק 
    טראנספארמירן קאמיוניטיס און בויען א שטערקערע, מער יושר׳דיגער צוקונפט פאר אלע ניו יארקער.״

  
האוּפ   CEOניו יארק סטעיט ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ קאמיסיאנערין און פרעזידענטקע און 

״דאס אינוועסטירן אין דעם קאארדינירטן, צוזאמענגעארבעטן, סטראטעגישן צוגאנג   נייט האט געזאגט,
וועט ברענגען די מערסטע בענעפיטן און ווייט ציען יעדעס סטעיט דאלער אינוועסטירט. די אמביציעזע  

י שטאט געגנטער און קאמיוניטי אונטערנעמונג וועט פירן צו טראנספארמאציאנעלע פראיעקטן פאר ד 
 דינען אלס א מוסטער וועלכס קען איבערגעמאכט ווערן לענגאויס ניו יארק סטעיט.״  

   
מיליאן דאלערדיגע פריוואטע   300, איז א  2021, אנטוויקלט דורך א צוזאמענארבעט דורכאויס RRPדער 

עאגראפישע ערטער:  אינוועסטירונג אין דריי פארבינדענע ג-און פובליק ראיאנישע אינאיינעמדיגע
געטריבענע סטראטעגיע זוכט צו בויען  -די קאמיוניטי באפעלאו, ניאגארא פָאלס און ראטשעסטער.

ארטיגע רייכטום און באפולמעכטיגן איינוואוינער ניצנדיג א מוסטער וועלכס טרייבט עקאנאמישע 
   אנטוויקלונג דורך רעגירונג אינסטאנצן און פילאנטראפיע צוזאמארבעטשאפטן.

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F155%2F2022%2F05%2F2022-RegionalStrategy_May27.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4256975c05bf44567e7108da43f1aff2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637897002684393614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9VzDk22yfSXNysuBRryGJ0uLfktUIKVXooqXtDGFYKo%3D&reserved=0


די צוזאמארבעט וועט אויף דאס מערסטע ארויסברענגען סאציעלע און עקאנאמישע תוצאות אין די דריי  
מערב ניו יארק שטעט דורך אינאיינעמדיג אינוועסטירן אין פראיעקטן און פראגראמען געצילט אויף צו  

ן ביזנעסער. עס  פארבעסערן עקאנאמישע אומשטענדן פאר׳ן געניסן פון די קאמיוניטיס איינוואוינער או
געטריבענע קערפערשאפטן פון ארבעט -בויט אויף און פארשנעלערט צוזאמענגעארבעטע, קאמיוניטי

מיליאן דאלער, דער רעלף סי.   200וועלכע זענען שוין אונטערוועגנס. ניו יארק סטעיט וועט פארשפרעכן 
ן קארפארעיט צוזאמארבעטער ווילסאן דזשוניאר פאנדעישען, אינאיינעם מיט אנדערע פילאנטראפישע או

מיליאן דאלער וועט קומען פון יעדע שטאט׳ס  19מיליאן דאלער, און די איבעריגע  81וועלן פארשפרעכן 
טי׳ באנק -ענד-באנק׳ און ׳עמ-פעדעראלע קרעדיט יּוניָאן, ׳קי  ESLארטיגע רעגירונג. ביז היינט, האבן די 

דער צוזאמארבעט, מיט אנדערע ערווארטעט זיך צו  פאנדעישענס באוויליגט זיך צו באטייליגן אין  
   באטייליגן בשעת דער פראגראם ווערט איינגעפירט.

   
, ״די  פון רעלף סי. ווילסאן דזשוניאר פאנדעישען האט געזאגט CEOדעיוויד עגנער, פרעזידענט און 

צענדליגע צוזאמארבעטער און אונטערנעמונג טוט נישט נאר בויען אויף די עקזיסטירנדע ארבעט פון 
פינאנצירער וועלכס איז שוין געווען אונטערוועגנס אין יעדע קאמיוניטי באזונדער, נאר עס וועט אויך  

פאכיג יענע באמיאונגען דורך סטראטעגישע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען וועלכע  -פארמערן פיל
אומגלייכקייטן און דערגרייכן טראנספארמאטיווע האבן גרויסע אויסזיכטן צו רעדוצירן עקאנאמישע 

תוצאות איבער׳ן גאנצן ראיאן. מערב ניו יארק׳ס סטראטעגישע איינפאקונג און פריאריטיזירונג פון  
פראיעקטן שאפט זיך אנערקענונג אלס א נאציאנאלע מוסטער אויסצוניצן נאך פינאנצירונג שטראמען. 

יאר פארבליבן, האט די שטארקע,  12יט קנאפע  אלס א שפענדונג אראפגאנג פאנדעישען מ
סטראטעגישע צוזאמארבעט אויסגעפלאסטערט די וועג פאר אונז צו מאכן די באדייטנדע פארשפרעכונג  

ביי דעם איצטיגן מאמענט אין באצייטנס צום געניסן דורך דריי קאמיוניטיס איבער וועלכע מיר האבן טיפע  
אוקול און אלע אונזערע צוזאמארבעטער אין פילאנטראפיע,  פאראכטונג. מיר דאנקען גאווערנער ה

רעגירונג און דעם פריוואטן סעקטאר פאר זייער פירערשאפט און אנטיילנעמונג אין דער אייגנארטיגער  
   צוגאנג צו עקאנאמישע אנטוויקלונג.״ 

   
 די דריי זיילן פון דעם פראגראם זענען:  

דורך באזארגן פראגראמען צו העלפן פארבעסערן און מאכן וואקסן  שטיצן קלענערע ביזנעסער,  •

די אונטערנעמונגען, איבערהויפט די יעניגע באזיצט דורך פרויען און מענטשן פון קאליר, וועלכס 

פארברייטערט אפציעס פאר פראדוקטן און סערוויסעס פאר די געגנטער, איינקונפט און  

   פאר קאמיוניטי מיטגלידער, און דזשָאב געלעגנהייטן;פארדינסטן 

דורך פינאנצירן פארבעסערונגען צו ארטיגע ביזנעס דיסטריקטן,   שאפונג,- אינוועסטירן אין פלאץ •

   איבערבויען קאמיוניטי אנקערן, און אויפלעבן קאמיוניטיס; און

ינער געניטשאפט און  דורך פארשטערקערן ארטיגע איינוואו צוגרייטן אונזער ארבעטסקראפט, •

  פארבעסערן זייער צוטריט צו געלעגנהייטן פאר גוט באצאלטע דזשָאבס.

   
די אונטערנעמונג, וועלכע איז סטראטעגיש אויסגעארבעט געווארן מיט קאמיוניטי צוזאמארבעטער, 

לכע וואלטן  אנזעעוודיגע פראיעקטן און פראגראמען ווע-אנטהאלט גרויסע אינוועסטירונגען אין א צאל הויך
 אבער נישט אויסשליסליך:  —שטייענדע קאמיוניטי צילן אין יעדע שטאט, אריינגערעכנט -דערגרייכט לאנג

  

מיליאן דאלערדיגע באמיאונג אין באפעלאו וואס וועט פאקוסירן אויף א   180א סך הכל  •

פארברייטערונג פון פראיעקטן און פראגראמען וועלכע ווערן דורכגעפירט אויף יענע שטאט׳ס 

טערמיניגע  -היסטארישע איסט סייד, אריינגערעכנט אונטערנעמען גרויסע טיילן פון לאנג

מיליאן דאלער פאר דער באפעלאו צענטראל  60ריינגערעכנט: איבער קאפיטאל פראיעקטן, א



מיליאן דאלער פאר בראדוועי   37אפוטרופוסשאפט ארגאניזאציע;  CTRCטערמינאל און איר 

מארקעט קאפיטאל פארבעסערונגען און אויפצושטעלן א נאנפראפיט אפעראציע קערפערשאפט;  

אמעריקאנער העריטעדזש קארידאר -גרויסע אינוועסטירונגען אין דעם מישיגען סטריט אפריקאנע

   ביי מארטין לוטער קינג דזשוניאר פארק.און צו אויפריכטן היסטארישע גרינהייזער 

  

מיליאן דאלערדיגע באמיאונג אין ניאגארא פָאלס וואס וועט צוגעבן אנהייב  40א פאראייניגטע  •

פלאנירונג באמיאונגען,   2021שטאט /ESDפינאנצירונג וואס וועט ארויסוואקסן פון דעם 

ויף עסנווארג ענטרעפעניורשאפט  מיליאן דאלערדיגע פראגראם פאקוסירט א 19אריינגערעכנט א 

פאראנקערט ארום דער שטאט׳ס היסטארישע שטאט מארקעט פלאץ לענגאויס ּפיין עוועניו; א  

מיליאן דאלערדיגע פראגראם צו אויפריכטן, ארויסהייבן און שטיצן פארשידענע ירושה און   15

נעס הילף פראגראמען אין  מיליאן דאלער אין קלענערע ביז 5קאמיוניטי אנקער איינריכטונגען; און  

   די אויבנדערמאנטע קאמערציעלע דיסטריקט ציל ערטער.

  

מיליאן דאלערדיגע באמיאונג אין ראטשעסטער, וועלכע עס קען ארייננעמען   80א פאראייניגטע  •

ברעגע באמיאונגען, ווי  -גרויסע צוגעגעבענע אינוועסטירונגען אין יענע שטאט׳ס אנגייענדע וואסער

דע ריווערוועי׳ און היי פָאלס סטעיט פארק; ווייטערדיגע שטיצע און  ROCצ.ב.ש. ׳

פאכיגע ארבעטסקראפט טרענירונג פראגראמען און איינריכטונגען; און  -פארברייטערונג פון מולטי

געצילטע קלענערע ביזנעס הילף לענגאויס קאמערציעלע קארידארן אין יענע שטאט׳ס מערסט 

   ער. אומגינציגע געגנט

   

״איך דאנק גאווערנער האוקול פאר אנהאלטן  שטאט באפעלאו מעיאר בייראן וו. בראון האט געזאגט,
אונזער צוזאמארבעט אויף דעם איסט סייד מיט דער אינאווירנדער פינאנצירונג אונטערנעמונג וואס וועט  

וועי מארקעט, מישיגען  מיליאן דאלער צו באפעלאו געגנטער און ערטער ווי צ.ב.ש. בראד 180טרייבן 
פארק, און איך דאנק אויך דעם רעלף   MLKאמעריקאנער העריטעדזש קארידאר, און -סטריט אפריקאנע

סי. ווילסאן דזשוניאר פאנדעישען און די אנדערע פריוואטע קערפערשאפטן וועלכע שטעלן צו גרויסע  
יף און דערגאנצען די אינוועסטירונגען  אינוועסטירונגען אויף באפעלאו׳ס איסט סייד. די געלטער בויען או 

וועלכע מיין אדמיניסטראציע האט געמאכט, געטריבן דורך די אריינזאג פון איינוואוינער און ביזנעסער  
 אויף די איסט סייד.״  

   
״דאס איז אן איינדרוקספולע,  שטאט ניאגארא פָאלס מעיאר ראבערט רעסטיינא האט געזאגט, 

צוזאמענגעארבעטע אונטערנעמונג וואס וועט מערן עקאנאמישע גינציגקייטן נאך ווייטער פון אונזער  
דאונטאון טוריסט געגנט אויף צו גרייכן ביז אריין אין די דער שטאט׳ס געגנטער דורך אויפלעבן  

די    רקעט געגנט אלס איין ביישפיל.אייגנטומען מיט גרויסע פאטענציעל ווי לטובת דער סיטי מא
פראיעקטן און פראגראמען אידענטיפיצירט פאר ניאגארא פָאלס זענען סטראטעגיש אידענטיפיצירט  

געווארן דורך א פובליק פראצעס פון אויסהער סעסיעס און ווירטועלע זיצונגען דורכגעפירט דורכאויס דעם  
איך דאנק גאווערנער    ון ארטיגע איינוואוינער.פארלאפענעם יאר מיט קאמיוניטי צוזאמארבעטער א

האוקול, דער רעלף סי. ווילסאן פאנדעישען און אנדערע פריוואטע פילאנטראפישע צוזאמארבעטער 
 וועלכע וועלן ארבעטן מיט דער שטאט ניאגארא פָאלס צו מאכן די פארבעסערונגען א ווירקליכקייט.״  

   
״איך וויל דאנקען גאווערנער האוקול,   ענס האט געזאגט,שטאט ראטשעסטער מעיאר מאליק די. עוו 

עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט און אונזערע צוזאמארבעטער אין די פילאנטראפישע סעקטאר פאר 
זייער אנגייענדע אינוועסטירונג אין די מענטשן פון ראטשעסטער און מערב ניו יארק דורך די ראיאנישע  

סארטן קאמיוניטי צוזאמארבעטשאפטן זענען דער בעסטער אופן צו   אויפלעבונג צוזאמארבעטשאפט. די



טערמיניגע, קביעות׳דיגע ערפאלג בשעת מיר זוכן צו בויען רייכטום און פארשטערקערן  -דערגרייכן לאנג
עקאנאמישע אומשטענדן אין אונזער מערסט באדערפטיגע געגנטער. די פראגראמען וועלכע מיר וועלן  

י צוזאמארבעט וועט שפילן א גרויסע ראלע אין אונזערע באמיאונגען צו שאפן א  פירן דורך ד-פאראויס
 זיכערע, יושר׳דיגע און בליענדע ראטשעסטער.״ 

   
 איבער ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״  

( איז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור. די  ESD׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )
איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן   ESDמיסיע פון 

דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע  
ָאונס, מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס. דורך ניצן ל

צו פארבעסערן   ESDגרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט 
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפונג און שטיצן בליענדע קאמיוניטיס  

טוט אויפזען  איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס  ESDלענגאויס ניו יארק סטעיט.  
איבער די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון ״איי לָאוו  
ניו יארק״, דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע אויף ראיאנישע קאונסילס 

און ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, 
 .  www.esd.ny.gov און  www.regionalcouncils.ny.gov באזוכט
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