
 
 גאווערנער קעטי האקול   8/17/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן   350גאווערנער האקול עפנט ביאלאגישע וויסנשאפטן ביזנעס פארמעסט אלץ טייל פון 
 דאלארדיגע לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע  

 
מיליאן דאלאר צו שטיצן ראיאנישע קאנקורענץ און שטיצע פראגראם קאנצעטרירט אויף   50

  ביאלאגישע וויסנשאפט און העלטקעיר טעכנאלאגיע 
  

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט האט צוזאמגערופן א באגעגעניש צו אויסהערן קאמענטארן פון די  
  RFPאינדוסטריע וויאזוי צו שטיצן ביאלאגישע וויסנשאפט פירמעס דורך בעפארשטייענדע 

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געעפנט די ביאלאגישע וויסנשאפטן ביזנעס פארמעסט, א  
 Long Islandלאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע )מיליאן דאלארדיגע  350באשטאנדטייל פון די 
Investment Fund) . מיליאן   50די ערשטע שטאפל פון די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע'ס

וואס איז געווידמעט צו צוציהען און וואקסן  –דאלארדיגע ביאלאגישע וויסנשאפט ביזנעס פארמעסט 
פירמעס אין די ביאלאגישע וויסנשאפט, העלטקעיר טעכנאלאגיע און מעדיצינישע אפאראטן אינדוסטריעס  

(. עמּפייער סטעיט  request for proposal, RFPאן איינלאדענונג אריינצוגעבן פארשלאגן )וועט זיין  –
( האט צוזאמגערופן א באגעגעניש פון עקספערטן אין Empire State Developmentדעוועלאּפמענט )

פארמעסט    RFPדי ביאלאגישע וויסנשאפט אינדוסטריע צו אויסהערן זייערע קאמענטארן איבער די 
 דור. פראצע

  
"ניו יארק איז שטאלץ צו זיין די פירער מיט סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן שאפן  

האט גאווערנער האקול  טראנספארמאטיווע געלעגנהייטן אין לאנג איילענד און אין די גאנצע סטעיט", 
ס פארמעסט וועלן  "די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע'ס ביאלאגישע וויסנשאפטן ביזנע  געזאגט.

טרייבן עקאנאמישע וואוקס און נייע ערפינדונגען, אויפהייבנדיג די ראיאן צו ווערן א מאכטפולע  
 ביאלאגישע וויסנשאפטן ביזנעס צענטער."  

  
אריינגערעכנט אלץ טייל פון גאווערנער האקול'ס היסטארישע דורכגעפירטע בודזשעט פאר פיסקאלע  

לענד אינוועסטירונג קאסע זיין קאנצעטרירט אויף פראיעקטן וועלכע וועלן  , וועט די לאנג איי 2023יאר 
-שטיצן און מאכן וואקסן די ראיאנישע עקאנאמיע, פארבעסערן לעבן אין קאמיוניטיס און האבן א לאנג
בלייבנדע עקאנאמישע השפעה איבער גאנץ לאנג איילענד. אין צוגאב צו די ביאלאגישע וויסנשאפטן 

מיליאן דאלאר פאר טראנספארמאטיווע ראיאנישע  250סט, וועט די קאסע צוטיילן ביזנעס פארמע 
מיליאן דאלאר פאר די קאנסטרוקציע און אויפהאלטונג פון אן   50אנטוויקלונג פראיעקטן און 

 ארבעטסקראפט אנטוויקלונג צענטער.  
 

ען מיט לאנג איילענד  די פארמעסט וועט איינפירן א סיסטעם צו שטיצן ביזנעסער, ארבעטנדיג צוזאמ
אוניווערסיטעטן און פארשונג אינסטיטוציעס צו שטיצן נייע ביאלאגישע וויסנשאפט ביזנעסער מיט א  

באצאלנדע דזשאבס און מיט גוטע אויסזיכטן צו ערפאלגרייך  -פאטענציאל צו שאפן פערמאנאנטע גוט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fesd-media-center%2Fpress-releases%2Fesd-announces-350-million-long-island-investment-fund-framework&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5f2ffaf776de47904e5408da80730c2a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963528860463314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y0pzlPTWHeiU6Kcsn7ZoLdEgjxwvdvZDfnddGw%2BPOiw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fesd-media-center%2Fpress-releases%2Fesd-announces-350-million-long-island-investment-fund-framework&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C5f2ffaf776de47904e5408da80730c2a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637963528860463314%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Y0pzlPTWHeiU6Kcsn7ZoLdEgjxwvdvZDfnddGw%2BPOiw%3D&reserved=0


נעס פארמעסט וועט ווערן דעזיינט  ארויפלייגן זייער טעכנאלאגיע אויפן מארקעט. די לאנג איילענד ביז
די מוסטער פון אנדערע ערפאלגרייכע ניו יארק סטעיט ביזנעס   –און ערגענצנדיג  –נאכפאלגנדיג 

  .43Northאון  Grow-NYפארמעסטן ווי 
  

"אונטער גאווערנער  עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט באורד טשעירמאן קעווין לאו האט געזאגט, 
פולע  -האקול'ס פירערשאפט, איז לאנג איילענד אין א שטאנד צו זיין אין די פארנט פון די קאנקורענץ

עסט וועט  ביאלאגישע וויסנשאפט אינדוסטריע. די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע'ס ביזנעס פארמ 
צולייגנדיג צו די יעצטיגע   —צוציהען און מאכן וואקסן ביאלאגישע וויסנשאפט ארגאניזאציעס 

באאיינדרוקספולע רייע פון אזעלכע ביזנעסער וועלכע שטייען שוין יעצט אין לאנג איילענד, און עס וועט  
 ט אינדוסטריע." שפילן א וויכטיגע ראלע ביים אונטערהייבן די ראיאן'ס ביאלאגישע וויסנשאפ

 
די ביאלאגישע וויסנשאפט אינדוסטריע איז געווארן א מאכטפולע טרייב קראפט פאר ניו יארק סטעיט,  

מאכנדיג הויפט ראיאנען אין די סטעיט פאר לעבעדיגע ביאלאגישע וויסנשאפט צענטערן וואס האבן אין  
רשידענע שטאפלען פון פארשונג, זיך ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס וואס זענען געווידמעט פאר פא 

אנטוויקלונג, טעכנאלאגיע טראנספער און צו ארויפלייגן טעכנאלאגיע אויפן מארקעט. לאנג איילענד איז א  
היים צו אוועקגעשטעלטע ביאלאגישע וויסנשאפט פירמעס און אינסטיטוציעס וועלכע זענען געווען  

נאלאגישע ערפינדונגען און מאדענע מעדיצינישע  קריטיש מיט די פארשריט צו אריינברענגען נייע טעכ
 Feinstein Institutes for Medical Research,Cold Spring Harborמיטלען, ווי צום ביישפיל די 

Laboratory ,Brookhaven National Labs  מיליאן   50און אזוי אויך סטָאוניברּוק אוניווערסיטעט. די
די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע פאר די ביאלאגישע   דאלאר וועלכע ווערן צוגעטיילט דורך 

וויסנשאפט אינדוסטריע וועלן פארזעצן צו אויסשטעלן לאנג איילענד און ניו יארק סטעיט אין א פאזיציע צו  
זיין די פירער אין טעכנאלאגישע אינדוסטריעס, אריינרעכענענדיג טעכנאלאגישע ערפינדונגען,  

 מעדיצינישע אינוועסטירונגען.  -ביאלאגישע וויסנשאפט און ביאלאגישע ביאלאגישע טעכנאלאגיע, 
 

"ניו און קאמישאנער הָאוּפ נייט האט געזאגט,    CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
יארק סטעיט איז א פירער אין ביאלאגישע וויסנשאפט ערפינדונגען, אין טייל צוליב די סטעיט'ס 

ירונגען צו מאכן וואקסן א שטערקערע ביאלאגישע וויסנשאפט אינדוסטריע אין  סטראטעגישע אינוועסט
לאנג איילענד און איבער די גאנצע סטעיט. די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע'ס ביאלאגישע  

וויסנשאפט ביזנעס פארמעסט וועט נישט נאר אויפטרייבן עקאנאמישע וואוקס אין די ראיאן, נאר עס וועט  
אויס רוקן אונזערע מעגליכקייטן צו פארשן און אנטוויקלען פארגעשריטענע טעכנאלאגיע וואס אויך פאר 

 וועט פארשטערקערן ניו יארק'ס פירערשאפט אין די גלאבאלע טעכנאלגישע ערפינדונגען עקאנאמיע."  
 

LIREDC טשעירס לינדע ַארמין, הויפט סטראטעגיע און מארקעטינג אפיסער ביי -קָאוBethpage 
Federal Credit Union  ,און דר. דזשַאן נעידער, פרעזידענט פון פארמינגדעיל סטעיט קאלעדזש ,

"די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע'ס ביאלאגישע וויסנשאפט פארמעסט וועט ווייטער  האבן געזאגט, 
ארשטערקערן די ראיאן אלץ אן אוועקגעשטעלטע צענטער פאר די אינדוסטריע און פארזיכערן אז לאנג פ

איילענד איז די פלאץ וואו מהפכיות'דיגע און פארגעשריטענע ביאלאגישע וויסנשאפט פירמעס עפענען זיך  
צע פאר די  אויף און אפערירן. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האקול'ס פירערשאפט און שטי

 וואקסנדע ביאלאגישע וויסנשאפט אינדוסטריע אין לאנג איילענד."  
  

"די לאנג איילענד אינוועסטירונג קאסע איז א   סטעיט סענאטארשע אנא מ. קאפלאן האט געזאגט,
גרויסע זאך פאר לאנג איילענד, און איך בין שטאלץ געווען צו קעמפן אז עס זאל אריינגעלייגט ווערן אין די  

יאריגע סטעיט בודזשעט. מיר האבן געזעהן ווי ערפאלגרייך ביזנעס שטיצנדע פראגראמען זענען  -ייה
געווען אריבער די סטעיט מיטן טרייבן ערפינדונגען און ערנערן נייע קליינע ביזנעסער מיט די נייעסטע  

אנען אונזער  טעכנאלאגיע. די לאנג איילענד ביאלאגישע וויסנשאפטן ביזנעס פארמעסט וועט איינשפ
ראיאן'ס אוצר פון אינטעלעקטואלע פראפעסיאנאלן און אויסנוצן די אויסערגעווענטליכע מיטלען פון  



אונזערע לאקאלע פארשונג אינסטיטוציעס צו אויפטרייבן קאנקורענץ, מאכן אונזער עקאנאמיע וואקסן און  
  שע וויסנשאפטן אינדוסטריע."היטן אויף אונזער ראיאן אלץ א קאנקורענץ אין די וואקסנדע ביאלאגי

  
"די עפענונג פון די ביזנעס פארמעסט איז א  האט געזאגט, סטעיט סענאטאר קעווין טאמאס 

באגייסטערנדע וועג צו אויפטרייבן באדייטנדע אינוועסטירונגען אין לאנג איילענד'ס וויסנשאפט און 
אינוועסטירונג קאסע וועלן אן א ספק טעכנאלאגישע צענטערן. די צוטיילונגען פון די לאנג איילענד 

פאראויס טרייבן אונזערע לאקאלע עקאנאמיעס דורכן צוציהען בליהענדע פירמעס און אינדוסטריעס צו  
ברענגען נייע דזשאבס און קאמיוניטי אינוועסטירונגען אין אונזער ראיאן. איך באדאנק גאווערנער האקול  

יווע עקאנאמישע וואוקס אין לאנג איילענד, און איך קוק  פאר איר איבערגעגעבנקייט צו טראנספארמאט
ארויס צו שטיצן די אנגייענדע אונטערנעמונגען אין די צייט ווען זיי ווערן פרוכטבאר און שטעלן אהער 

  באדייטנדע רעזולטאטן פאר לאנג איילענד איינוואוינער."
  
  

###  
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