
 
 גאווערנער קעטי האוקול   6/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 מיליאן 250גאווערנער האוקול לאדנט איין קלענערע ביזנעסער נאכצוקוקן בארעכטיגקייט פאר 
 קאפיטאל קאסטן שטייער קרעדיט פראגראם   19-דאלער קָאוויד

  
 קענען מעגליך באקומען שטייער קרעדיטאדער ווייניגער ארבעטער  100קלענערע ביזנעסער מיט  

   זיכערהייט 19-פאר קאסטן אנגעזאמלט צו העכערן קָאוויד
   

   דאאונטערזוכונג מיטלען צו באקומען 
   
   

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן די עפענונג פון דעם אנגעהויבענעם ארייננעם מיטל צו  
קאפיטאל קאסטן   19-קָאווידהעלפן קלענערע ביזנעסער אנטשיידן זייער בארעכטיגקייט פאר דעם 

קאפיטאל קאסטן שטייער קרעדיט   19-מיליאן דאלערדיגע קָאוויד 250שטייער קרעדיט פראגראם. דער 
פראגראם וועט שטיצן קלענערע ביזנעסער וועלכע מאכן אינוועסטירונגען צו נאכפאלגן עמערדזשענסי 

. אויב באשטימט  19-ן אפרוף צו קָאווידבאפעלן און רעגולאציעס אדער צו העכערן פובליק זיכערהייט אי
בארעכטיגט דורך דער אונטערזוכונג מיטל, א לינק צו דער אפליקאציע וועט זיי צוגעשטעלט ווען דער  

    פראגראם אפליקאציע עפענט זיך.
   

״די פאנדעמיע האט באטראפן ניו יארק׳ס קלענערע ביזנעסער גאר שווער, און געצווינגען פילע פון זיי זיך  
צו שליסן און אנדערע זיך צו אנצוזאמלען ערנסטע פינאנציעלע לאסטן צו באשיצן זייערע ארבעטער און  

״קלענערע ביזנעסער זענען דער   האט גאווערנער האוקול געזאגט.,״ 19-קאסטומערס פון קָאוויד
קריזיס   19-ווידרוקנביין פון אונזער סטעיט׳ס עקאנאמיע, און כדי זיך ווירקליך צו ערהוילן פון דעם קאָ 

דארפן אונזערע קלענערע ביזנעסער האבן א בייהילפיגע האנט. דער שטייער קרעדיט וועט זיין א  
ליניע צו ניו יארק ביזנעסער און איך מוטיג אלע וועלכע זענען פאראינטערעסירט  -וויכטיגע לעבנס-קריטיש

 נייטיגע הילף.״  -זיך צו ווענדן פאר די העכסט
   

און קאמיסיאנער האוּפ נייט האט געזאגט,   CEOדעוועלאפמענט׳ פרעזידענט, ׳עמפייער סטעיט 
״ביזנעסער זענען אנגעשטרענגט געווארן מיט פילע הוצאות דורכאויס דער פאנדעמיע וועלכע זענען  

דער שטייער קרעדיט וועט    נייטיג געווען צו האלטן זייערע ארבעטער און קאסטומערס אפגעהיטן.
עול וואס דער ביזנעס קאמיוניטי האט זיך אנגעזאמלט דורכאויס קָאוויד און עס העלפן  פארלייכטערן דעם 

ווייטער זיך צוריק שטעלן מיט פעסטקייט אויף זייערע פיס. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס  
ען אונזער שטיצע און אויך פאר אלע ניו יארקער ביזנעס אייגנטימער וועלכע ארבעטן יעדן טאג איבערצובוי

 עקאנאמיע.״ 
   

קלענערע ביזנעסער זענען ספעציעל שווער באטראפן געווארן דורך דער פאנדעמיע ירידה. דער נייער  
אלס טייל פון גאווערנער האוקול׳ס  אויסגעמאלדןצוריקצאלבאר שטייער פארלייכטערונג פראגראם, 

עקזעקיוטיוו בודזשעט אויף פארצוזעצן ווייטער דער סטעיט׳ס שטיצע פאר אונזערע קלענערע ביזנעסער, 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fformrouter.apps.esd.ny.gov%2Fccs%40ESD%2Fcovid_cost_screening.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=a%2FeY8y668il3X%2FnBL7PCoAHr7CHPST3Ou0%2B1BbET2p4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-fy-2023-budget-investments-deliver-tax-relief-new-yorkers&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dcP1P7AGHo6HAXf5jqGA7kxRBMutGzxQ5%2B3Un00S6FA%3D&reserved=0


פארבינדענע הוצאות רעכענען    19-פארבינדענע אויסגאבן. בארעכטיגטע קָאוויד-19-צילט אויף קָאוויד
 אריין, אבער נישט אויסשליסליך: 

 טראנסמיסיע  19-ופלייס צו דיסאינפעקטירן אדער באשיצן קעגן קָאווידס         ·
הוצאות פארבינדן מיט פארברייטערן אדער צו באשטימען פלאץ צו אקאמאדירן סאציעלע           ·

 אפזונדערונג  
·         HVAC   אויסריכטונגען 
רויסנדיגע פלאץ הוצאות פארבינדן מיט מער אפנלופטיגע אקטיוויטעט און אינד         ·

 פארברייטערונגען  
 מאשינען און אויסריכטונגען אויף צו ערמעגליכן קאנטאקטלאזע פארקויפן           ·

   
דאלער, פאר א   50,000פראצענט פון בארעכטיגטע קאסטן, ביז   50שטייער קרעדיט וועט דעקן 

ן געשאנקען ווערן לויט ווער  דאלער, און קרעדיטס וועל 25,000מאקסימום שטייער קרעדיט געשאנק פון 
עס קומט אן ערשט ביז פראגראם געלטער ווערן אויסגעניצט. בארעכטיגטע ביזנעסער מוזן אפערירן א  

מיליאן דאלער אדער ווייניגער   2.5אדער ווייניגער ארבעטער,  100לאקאציע אין ניו יארק סטעיט, האבן 
דאלער אין בארעכטיגטע   2,000ון לכל הפחות שטייער יאר, א 2021פון גרָאוס איינקונפטן אין דעם 

 .  2022,  31, און דעצעמבער  2021, 1קאסטן צווישן יאנואר  
   

פאנדעמיע   19-ניו יארק סטעיט קָאווידביזנעסער ווערן נאך אלץ געמוטיגט זיך צו ווענדן פאר דעם 
דאלער ביז   5,000וועלכס באזארגט בייגזאמע גרענטס פון  קלענערע ביזנעס ערהוילונג גרענט פראגראם

הוצאות וועלכע זענען   אבער  אויסגאבן. 19-דאלער פאר קלענערע ביזנעסער פאר קָאוויד  50,000
, וועלכע זענען געצאלט געווארן מיט  2021, 1, און אפריל 2021, 1אנגעזאמלט געווארן צווישן יאנואר 

איינקונפטן פון דעם גרענט פראגראם זענען נישט בארעכטיגט פאר א שטייער קרעדיט אונטער דעם  
 קאפיטאל הוצאות שטייער קרעדיט פראגראם.  19-קָאוויד

   
טעקס ריטורן, דארפן ביזנעסער באקומען א   2022צו באקומען א שטייער קרעדיט פאר זייער  אויף 

. פאטענציעלע אפליקאנטן ווערן  2022, 31ביז דעצעמבער  ESDשטייער קרעדיט סערטיפיקאט פון 
געמוטיגט דורכצוגיים דעם אונטערזוך מיטל און זיך ווענדן תיכף ווען דער פראגראם ווערט אנגעהויבן,  

, קענען נישט געמאנט ווערן ביז א  2023, 1וויבאלד שטייער קרעדיטס געגעבן אנגעהויבן יאנואר  
וועבזייטל ביי   ESDטעקס ריטורן. פאר מער דייטליכע אינפארמאציע באזוכט דעם  2023ביזנעס׳ס 

credit-tax-cost-capital-19-esd.ny.gov/covid   
   

״קלענערע ביזנעסער זענען געצווינגען געווען זיך   סטעיט סענאטארקע אנא קאפלאן האט געזאגט,
אנצוזאמלען באדייטנדע הוצאות זיך צוריק אויפצועפענען זיכערערהייט דורכאויס דער פאנדעמיע, און אזוי  

ווי יענע קאסטן טוען ווייטער שטייגן, דארפן זיי אונזער שטיצע נאך מער ווי אלעמאל. איך בין שטאלץ 
קאפיטאל אויסגאבן שטייער קרעדיט פראגראם, וועלכס וועט העלפן   19-ם קָאווידגעווען צו ספאנסירן דע

פארקלענערן די פינאנציעלע ווירקונגען אנגעזאמלט דורך קלענערע ביזנעס אייגנטימער זיך צו האלטן 
זיכער און בלייבן אפן, און איך מוטיג יעדע קלענערע ביזנעס אייגנטימער צו ניצן דעם נייעם אונטערזוך  
מיטל צו זען צי זיי זענען בארעכטיגט צו באקומען פארלייכטערונג דורך דעם פראגראם ווען עס עפנט  

 זיך.״  
   

״אלס פארזיצער פון דער אסעמבלי קלענערע ביזנעס  אסעמבלימאן אל סטירּפע האט געזאגט, 
קאמיטע איז עס שטענדיג געווען א הויפט ציל מיינע אויף ארויסצוהעלפן ארטיגע ענטרעפענורס אויף סיי  

וועלכע אופן מעגליך ווייל איך ווייס אז די איבערגעגעבנקייט פארלאנגט צו האלטן די לעקטער  
רזוך מיטל צו העלפן פארשנעלערן צוטריט צו די נייטיגע פינאנצירונג  דאס צולייגן דעם אונטע  אנגעצינדן.

קאפיטאל אויסגאבן שטייער קרעדיט פראגראם   19-מיליאן דאלערדיגן קָאוויד  250באזארגט דורך דעם 
וועט גלאטיגער מאכן א קלענערע ביזנעס׳ס בארעכטיגקייט. לאמיר צוריקברענגען אונזערע ביזנעסער 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5yK%2FKWvXfEUxSqN6td2dURu2s1qyRsmcYBImV5d0OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnysmallbusinessrecovery.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A5yK%2FKWvXfEUxSqN6td2dURu2s1qyRsmcYBImV5d0OQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcovid-19-capital-cost-tax-credit&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cZPfqCsisSR6IdGPi4rQPYeEcWKAUXcdHGpQ4AjS5BI%3D&reserved=0


פארבינדענע קאפיטאל אינוועסטירונגען אויף ביז  -סן, דורך זיי ארויסהעלפן מיט קָאוויד צוריק אויף די רעל
 דאלער.״   25,000

   
   איבער ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״

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

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

צו פארבעסערן   ESDקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט גרענטס, טע
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפן און שטיצן בליענדע קאמיוניטיס  

איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס טוט אויפזען   ESDלענגאויס ניו יארק סטעיט.  
י ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון ״איי לָאוו  איבער ד

ניו יארק״, דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע איבער ראיאנישע 
און   www.regionalcouncils.ny.govקאונסילס און ׳עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט׳, ביטע באזוכט 

www.esd.ny.gov.   
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 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

 זיך אויסשרייבן 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mINvpjZqmC9ynYRWEhV%2FrzIfSQS6N%2Fli2USSKruSqwI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=eiNrcw1qGT5meEmwlItW5oullvG7Cy%2FbX9NU8qyL3lg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9z9I0wwafjo%2F%2B9XlzaDSVYx0VCtEuwf32P53zd81beU%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESB8CC81CD01EC486F8525886E004FC3A400000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8a1c7d4de87f4799b07708da584a7119%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637919373994551319%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gfhvi5ywSjnmWAi6Y7IRZgUo63V6Alun7ckzYwEMgvI%3D&reserved=0

