
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/6/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט אז אפליקאציעס ווערן יעצט אנגנומען פאר די צווייטע רונדע פון ניו  
  מיליאן דאלארדיגע אריינברענגען ביאלאגישע פארטיידיגונג אין די מארקעט קאסע 40יארק'ס 

  
מיליאן דאלאר פארטיילט אין די ערשטע רונדע צו פארשנעלערן וואוקס אין די לעבן'ס   15.3

יסנשאפט אינדוסטריע און באקעמפן אנשטעקיגע קראנקייטן און אנדערע פובליק געזונטהייט  וו
   סכנות

  
  דאאון אנווייזונגען וויאזוי צו אּפלייען פאר די קאסע זענען פארעפנטליכט  אפליקאציעס

  
גרענט  NYFIRSTמיליאן דאלארדיגע  15אפליקאציעס זענען אויך אפן פאר פערטע רונדע פון 

   קלאסיגע למעשה'דיגע פארשער צו ניו יארק סטעיט- פראגראם צו ברענגען ערשט
  
  

גאווערנער האקול האט היינט אנאנסירט אז אפליקאציעס ווערן יעצט אנגענומען פאר די צווייטע רונדע 
דיפענס( אין די  -מיליאן דאלארדיגע אריינברענגען ביאלאגישע פארטיידיגונג )בייאו 40פון ניו יארק'ס נייע 
 15.3 פארטיילט (. די קאסע וואס האט Biodefense Commercialization Fundמארקעט קאסע )

אקאדעמישע צענטערן אין אפריל, איז   10מיליאן דאלאר אין גרענטס פאר אכט נייע ביזנעסער און פאר 
אוועקגעשטעלט געווארן צו פארשנעלערן די אנטוויקלונג און אריינברענגען אין די מארקעט לעבן'ס 

ונטהייט סכנות וויסנשאפט פארשונג ערפינדונגען וואס אדרעסירן ערנסטע אנשטעקיגע קראנקייט געז
בשעת'ן אין די זעלבע צייט שאפן דזשאבס און מוטיגן אנגייענדע וואוקס אין ניו יארק סטעיט'ס וואקסנדע 

 לעבן'ס וויסנשאפט אינדוסטריע.  
  

מיליאן דאלארדיגע אריינברענגען ביאלאגישע פארטיידיגונג אין די מארקעט קאסע, פירן   40"א דאנק די 
 19-למעשה די לעקציעס וועלכע זענען געלערנט געווארן פון די קאוויד ניו יארקע ביזנעסער אויס

האט גאווערנער האקול  פאנדעמיע צו שטופן פאר פארשריט און מאכן די סטעיט'ס עקאנאמיע וואקסן", 
"מיט די געלטער פירן מיר די קאמף צו באקעמפן אנשטעקיגע קראנקייטן, ברענגענדיג א   געזאגט.

זשאבס און אינוועסטירונגען צו ניו יארק סטעיט, און זיך בעסער גרייטנדיג פאר  באדייטנדע צאל פון ד
אונזער צוקונפט. איך בין גאר באגייסטערט צו אנאנסירן אז אפליקאציעס ווערן יעצט אנגענומען פאר די 

נהייט צו  צווייטע רונדע פון פינאנצירונג, און איך מוטיג נייע ביזנעסער און פירמעס צו אויסנוצן די געלעג
 העלפן אונזער סטעיט'ס בליהענדע לעבן'ס וויסנשאפט סעקטאר בליהען."  

  
"די און קאמישאנער הָאוּפ נייט האט געזאגט,    CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

סטעיט'ס לעבן'ס וויסנשאפט אינדוסטריע איז א הויפט טרייב קראפט פאר ניו יארק'ס עקאנאמיע. די  
ענגען ביאלאגישע פארטיידיגונג אין די מארקעט קאסע שפילט א קריטישע ראלע דערין, נישט  אריינבר

נאר דורכן איבערטייטשן וויסנשאפטליכע פארשונג וואס ווערט דורכגעפירט איבערן סטעיט צו  
פארגעשריטענע באהאנדלונגען און לייזונגען פאר ערנסטע אנשטעקיגע קראנקייט סכנות, נאר אויך דורכן  

 ארברייטערן די לעבן'ס וויסנשאפט אינדוסטריע און מאכן די עקאנאמיע וואקסן." פ

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbiodefensefund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DibqxWeqDcW8fnp08uLse0SnTUR%2Bp5ToIrGDwq73XFE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2Fbiodefense_awardees_round_1.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4Gz1DHpohzO%2FZA2%2FhpW3s1wtsNCB2d8%2BInn7k0OxOfQ%3D&reserved=0


  
ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער דר. מערי טי. באסעט האט געזאגט, 

"פארשנעלערן פארשריט אין די לעבן'ס וויסנשאפטן דורך די אריינברענגען ביאלאגישע פארטיידיגונג אין  
וועט ווייטער ערמעגליכן אונזער סטעיט און די וועלכע זענען אויף די פראנט ליניעס פון  די מארקעט קאסע  

פובליק געזונטהייט צו אידענטיפיצירן און זיך אפרופן צו ערנסטע אנשטעקיגע קראנקייט סכנות. די  
רויס אינוועסטירונג אין די פארברייטערונג פון די לעבן'ס וויסנשאפט אינדוסטריע ווייזט נאכאמאל א 

 גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו נאך מער באשיצן די פובליק געזונטהייט פון אלע ניו יארקער."  
  

)שותפות פאר ניו   Partnership for New York Cityפון די  CEOקעטרין וויילד, פרעזידענט און 
ישע פארטיידיגונג אין די  "די צווייטע רונדע פון די אריינברענגען ביאלאגיארק סיטי(, האט געזאגט, 

מארקעט קאסע קומט אן אין א קריטישע צייט אין די פארברייטערונג פון ניו יארק'ס לעבן'ס וויסנשאפט  
אינדוסטריע, ביישטייערנדיג צו די שוואונג פון נייע פירמעס וואס מיר האבן געזעהן זיך עפענען דורכאויס  

ק'ס פירערשאפט אין די גלאבאלע טעכנאלאגישע  די פאנדעמיע. דער פראגראם ווידערהאלט ניו יאר 
 פארשריט עקאנאמיע."  

  
גרענטס געגעבן דורך די אריינברענגען ביאלאגישע פארטיידיגונג אין די מארקעט קאסע וועלן העלפן  

אריינברענגען צו די מארקעט פארגעשריטענע לייזונגען וועלכע אידענטיפיצירן, באהאנדלען און פארמיידן  
וויסנשאפט  -טעקיגע קרענק, און דערמוטיגן וואוקס אין ניו יארק'ס פארברייטערנדע לעבנסערנסטע אנש

אינדוסטריע און אוועקשטעלן דעם סטעיט אלס א פירער אין אנגשטעקיגע קרענק באפעסטיגונג און  
לינדערונג. צווישן די פראיעקטן אויף וועלכע פירמעס וועלכע האבן באקומען גרענטס אין די ערשטע  

באקטעריע  -ווירוס און אנטי-נדע ארבעטן זענען די וועלכע זענען קאנצעטרירט צו אנטוויקלען אנטירו
מעדיצין און ווירקזאמע וואקסינען; שנעלע אויפכאפונג פון אנשטעקיגע קראנקייט סכנות און ביאלאגישע  

 כן.  גיפטיגע מאטעריאלן; און פארמיידונג פון אינפעקציע פארשפרייטונג דורך אויבערפלא
  

פאסיגע קאמפאניס וועלכע אנטוויקלען דיאגנאזטיקס, וואקסינען, טעראפיוטיקס, און אנדערע  
אינאוואציעס מיט שטארקע פאטענציעל צו פארמיידן, באהאנדלען, אדער לינדערן ערנסטע אנגשטעקיגע  

ג מיליאן דאלער. ניו יארק'ס אקאדעמישע פארשונ 4קרענק קענען זיך ווענדן פאר גרענטס אויף ביז 
צו העלפן פארשנעלערן   $500,000אינסטיטוציעס קענען אויך אּפלייען פאר גרענטס פון ביז אזויפיל ווי 

פארגרעשריטענע אינטעלעקטואלע עררייכונגען אין די לעבן'ס וויסנשאפטן. מיר וועלן באטאנען דאס  
-עלע לעבנסשטיצן דער אנטוויקלונג פון אינאוואציעס מיט די העכסטע פאטענציעל פאר קאמערצי 

. מער אינפארמאציע קען  PM ,EDT 5:00, 2022, 6פעאיגקייטן. די טערמין צו אּפלייען איז אקטאבער 
  .דאמען געפונען אנליין 

  
דעפענס קאמערציעליזאציע פאנד ווערט פארוואלטעט דורך ׳עמפייער סטעיט  - דער בייאו

דעוועלאפמענט׳, מיט אנווייזונג פון אן עקזעקיוטיווע קאמיטע וועלכס אנטהאלט פארשטייער פון ניו יארק  
, דער ׳מאונט סיינַאי סקול אוו מעדיצין׳, און  סטעיט׳ס העלט דעפארטמענט, קאלומביע אוניווערסיטעט 
וויסנשאפט  -פארמא׳ אינדוסטריע, לעבנס-צוויי ווענטשּור פאנדס. א פאנעל פון מומחים פון די ׳בייאו

וועגן   ESDווענטשור קאמיוניטי און אקאדעמיע וועלן איבערקוקן, אפשאצן און גיבן רעקאמענדאציעס צו 
א וויכטיגע טייל פון דעם פםראגראם איז אז די פירמעס וועלכע באקומען די  איינגעגעבענע אפליקאציעס. 

פארמא אינדוסטריע, ווענטשּור  -גרענטס וועלן באקומען הדרכה פון מענטארס מיט ערפארונג אין די בייאו
אינוועסטירונג און אקאדעמיע צו העלפן זיכער מאכן אז זייערע אנטוויקלונג פראגראמען בלייבן אויף די  

 יכטיגע רעלסן.  ר 
  

NYFIRST פערטע אפליקאציע רונדע יעצט אפן  
די פערטע רונדע פון גרענטס פון די ניו יארק קאסע פאר פארשריט אין פארשונג און וויסנשאפטליכע  

( איז New York Fund for Innovation in Research and Scientific Talent, NYFIRSTטאלאנט )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fbiodefensefund&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DibqxWeqDcW8fnp08uLse0SnTUR%2Bp5ToIrGDwq73XFE%3D&reserved=0


לארדיגע מעדיקעל סקול גרענט פראגראם מוטיגט אויפנעמען  מיליאן דא 15יעצט אפן. די 
אויסערגעווענטליכע לעבן'ס וויסנשאפט פארשער וועלכע זענען קאנצעטרירט אויף מער למעשה'דיגע  

וואס בויט אויף די יסודות פון וויסנשאפטליכע פארשונג צו טרעפן נייע וועגן צו דיאגנאזירן און   –פארשונג 
גיבט גרענטס   NYFIRSTאון זיי האלטן פון פארלאזן די ארבעט.  –ע פראבלעמען באהאנדלען מעדיציניש

 מיליאן דאלאר.   1פון ביז אזויפיל ווי 
  

NYFIRST  :גרענטס זענען געגעבן געווארן צו די פאלגנדע מוסדות 
  

 מעדיקעל סקול אין ניו יארק סיטי   Irvingקאלאמביע אוניווערסיטעט  •

 סקול פון מעדיצין אין מַאונט סייניי, ניו יארק סיטי   Icahnדי  •

 ראטשעסטער אוניווערסיטעט אין ראטשעסטער   •

 (, אּפסטעיט מעדיקעל סקול, סירעקיוס  SUNYדי סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק ) •

  
וועבזייטל און קענען געזעהן ווערן   ESDאפליקאציעס און אנווייזונגען זענען יעצט פארעפנטליכט אויף די 

  .דא
  

   מיליאן דאלערדיגע לעבן'ס וויסנשאפטן איניציאטיוו 620ניו יארק סטעיט'ס 
מיליאן דאלערדיגע איניציאטיוו צו טרייבן די וואוקס פון אן   620ניו יארק סטעיט האט איינגעפירט א 

ערשטקלאסיגע לעבן'ס וויסנשאפט פארשונג קלוסטער אין ניו יארק, ווי אויך פארברייטערן די סטעיט'ס 
- נאמיע. דער מולטימעגליכקייט צו אריינברענגען די פארשונג צו די מארקעט און מאכן וואקסן די עקא

מיליאן דאלער פאר סטראטעגישע פראגראמען וועלכע ציען נייע   320פאכיגע איניציאטיוו רעכנט אריין 
וויכטיג פובליק און פריוואטע סעקטאר  -וויסנשאפט טעכנאלאגיעס צו דעם סטעיט, הייבן קריטיש-לעבנס

-פן און פארברייטערן לעבנסוויסנשאפט געביטן און שא-אינוועסטירונג אין אויפקומענדע לעבנס
 פארבינדענע ביזנעסער און באשעפטיגונג לענגאויס ניו יארק.  -וויסנשאפט 

  
די לעבן'ס וויסנשאפט סעקטאר נעמט אריין די געביטן פון ביאלאגישע טעכנאלאגיע, פארמאסוטיקלס,  

אריין  דערהאלטנדע טעכנאלאגיע סיסטעמען, און רעכנט -מעדיקעל טעכנאלאגיעס, לעבנס-בייאו
ארגאניזאציעס און אינסטיטוציעס וועלכע ווידמען די מערהייט פון זייערע באמיאונגען צו די פארשידענע 

פאזעס פון פארשונג, אנטוויקלונג, טעכנאלאגיע טרענספער, און קאמערציאליזאציע. יעדן טאג  
ועלכע האבן די  אנטוויקלען פירמעס אין דעם סעקטאר נייע מעדיקעל און פארמאסוטיקל דורכבראכן ו

פאטענציעל צו ראטעווען לעבנס, צי זאל עס זיין דורך נייע טעראפיעס אדער דאס פריצייטיג דערשפורן  
מחלות ווי קענסער און ניוראלאגישע מחלות. די פירמעס מאכן אויך באדייטנדע פארשריטן אין די געביטן  

-העלפן שאפן א ריינערע און מער  פון אגריקולטור און ענווייראנמענטאלע ביאלאגישע טעכנאלאגיעס,
 אויסהאלטעוודיגע צוקונפט.  

  
דורך פארשטערקערן מיטלען צו צוציהען, אינוועסטירן אין איינריכטונגען, און פארבעסערן צוטריט צו  

פינאנצירטע פארשונג און -טאלאנט און מבינות, וועט ניו יארק באדייטנד העכערן איר טייל פון אינדוסטריע 
, שטיצן די קאמערציעליזאציע פון עקזיסטירנדע פארשונג, און ברענגען אריין אין דעם נעקסטן  אנטוויקלונג

דור פון פארגעשריטענע טעכנאלאגיעס. אויסער די פארשריטן אין וויסנשאפט, וועט דער איניציאטיוו  
הייבן  פלאצירן ניו יארק אלס א מאגנעט פאר אויפקומענדע פאבריצירונג באזירטע ביזנעסער, אונטער 

  ESDראיאנישע עקאנאמיעס און שאפן טויזנטער דזשאבס. פאר מער אינפארמאציע, באזוכט דעם  
  .דאוועבזייטל 

  
###  

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fny-first-program&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Z%2FkvWF1kAzQMWByBt5InnSXSbcxMHo7PpkxlmkegUqo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Findustries%2Fbiotech-and-life-sciences&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aWrsggyBHFy4M0tImoYTMMN%2BpygmTPQj8AgzjycBA3o%3D&reserved=0


 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי 
 press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער | 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C22bef5b68eed4d6cce8b08da90445958%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637980920661708918%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gSFXIg%2Bbq%2FgCbC1OQL1pvxSGVWj498IC7KP4SGAD2l4%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

