
 
 גאווערנער קעטי האקול   11/30/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 270צו ברענגען כמעט  LI-CYCLEגאווערנער האקול אנאנסירט אפמאך מיט קאנאדישע פירמע 
 דזשאבס צו מאנראו קאונטי  

  
פריינטליכע טעכנאלאגיע פירמע פארגרעסערנדיג ווייטער אירע אפעראציעס אין די  -ענווייראמענט

נייע   270פאראייניגטע שטאטן ביי איסטמעטן ביזנעס ּפארק; נעמט זיך אונטער צו שאפן כמעט 
  דזשאבס 

  
Li-Cycle   מיליאן דאלאר אין סטעיט שטיצע דורך עמּפייער סטעיט   13.5צו באקומען ביז אזויפיל ווי

  דעוועלאּפמענט'ס 'עקסעלסיָאר דזשאבס טעקס קרעדיט פראגראם'
  

NYS  "די ראיאן'ס ברייטע סטראטעגיע צו    –אינוועסטירונג באגלייט די "פינגער לעיקס פאראויס
  מאכן די עקאנאמיע וואקסן ווידער אויפלעבן קאמיוניטיס און 

  
  אדגעמאלענע בילדער פון דעם פראיעקט'ס דעזיין זענען פארעפנטליכט 

  
  

, א קאנאדישע  Li-Cycleגאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט ניו יארק סטעיט'ס אפמאך מיט  
נייע דזשאבס צו מאנראו קאונטי דורך   270אייָאן באטעריע ריסייקלינג פירמע, צו ברענגען כמעט -ליטיום

( וואס Excelsior Jobs Tax Credit Programדעם 'עקסעלסיָאר דזשאבס טעקס קרעדיט פראגראם' )
וועט פארברייטערן אירע   ווערט געגעבן לויט די רעזולטאטן וואס א פירמע שטעלט אהער. די פירמע

אפעראציעס אין די פאראייניגטע שטאטן דורך א נייע איינריכטונג באקאנט אלץ די רעטשעסטער הָאב  
אקער שטח פון לאנד, אין די פארגאנגענהייט גערופן איסטמענט  -41וואס ווערט יעצט געבויט אויף א 

'ס ערשטע  Li-Cycleז א צוגאב צו ( סַאוט. דאס איEastman Business Park, EBPביזנעס ּפארק )
פאראייניגטע שטאטן 'סּפָאוק' איינריכטונג וואס אפערירט שוין יעצט אין די ביזנעס ּפארק, האבנדיג  

 269דזשאבס. דער לעצטער פראיעקט איז ערווארטעט צו שאפן ביז אזויפיל ווי  35געברענגט מער פון 
סטרוקציע. עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט האט  דורכאויס די קאנ  1,000נייע דזשאבס און מער פון  

מיליאן דאלאר אין עקסעלסיָאר דזשאבס   13.5צוגעשטימט צו שטיצן דעם פראיעקט מיט ביז אזויפיל ווי 
 פראגראם טעקס קרעדיטס אין אויסטויש פאר זייערע צוזאגן צו שאפן די נייע דזשאבס.  

  
'ס Li-Cycleאגיע עקאנאמיע דורכן שטיצן "מיר טרייבן פאראויס ניו יארק'ס ריינע טעכנאל 

אייָאן באטעריע סוּפליי נאר  -פארברייטערונג, א זאך וואס וועט נישט נאר פארגרעסערן אונזער ליטיום
האט גאווערנער האקול  אויך ריטשַארדזשען אונזער בליהענדע ענערגיע סטָארעדזש אינדוסטריע", 

נייע דזשאבס צו די פינגער לעיקס   260איבער  Li-Cycle"מיט די סטעיט'ס שטיצע ברענגט  געזאגט.
ראיאן, שטיצנדיג אין דעם זעלבן צייט אונזער סטעיט'ס ריינע ענערגיע אינדוסטריע. מיין אדמיניסטראציע  

איז איבערגעגעבן צו שטיצן פראיעקטן וועלכע וועלן פארזעצן צו פארשטערקערן אונזער סטעיט'ס 
פריינטליכע צוקונפט פאר אלע ניו -נערע און מער ענווייראמענטעקאנאמישע וואוקס און שאפן א ריי

 יארקער."  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-11%2FLi-Cycle_Rochester_Hub_2_Warehouse_Construction_Site.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FiW7TfhDx29CQnyZM3pn8qxRYsj1b65HGR3Mz%2BFxYTc%3D&reserved=0


  
( Empire State Development, ESDהאט עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט ) 2020אין יאנואר 

באזירטע איינריכטונג אין  -וועט אויפשטעלן זייער ערשטע פאראייניגטע שטאטן Li-Cycleאנאנסירט אז 
אייָאן באטעריע סוּפליי טשעין -ין א באמיאונג צו נעמען א חלק אין די פעסטע ליטיוםניו יארק סטעיט א

מיליאן דאלאר דורך   13.5מיט ביז אזויפיל ווי  Li-Cycleהעלפט  ESDוואס געפונט זיך איבערן לאנד. די 
 דעם 'עקסעלסיָאר דזשאבס טעקס קרעדיט פראגראם' וואס איז באזירט אויף די רעזולטאטן פון די

וועט אנהויבן נאכקומען די צוגעזאגטע צאל פון נייע דזשאבס. מאנראו   Li-Cycleפירמע, אנגעהויבן ווען 
 Li-Cycleהעלפן אויך ארויס מיט דעם פראיעקט.  Greater Rochester Enterpriseקאונטי און 

  .2023ערווארטעט צו אנהויבן עפענען די ראטשעסטער הָאב איינריכטונג שטאפלווייז אין 
  

Li-Cycle .ס 'סּפָאוק' און 'הָאב' אפעראציעס וועלן ערגענצן איינער דעם אנדערן'Li-Cycle   האט יעצט
באזירטע 'סּפָאוקס' וועלכע גיבן זיך אפ מיט אפגעלאפענע באטעריעס און  -עטליכע פאראייניגטע שטאטן

ימאלע שמוציגע וואסער  מיסט פון באטעריע פראדוקציע מיט זייער אייגענע שיטה וואס פראדוצירט מינ
גערופענע 'שווארצע מאס', א  -'ס 'סקָאוּפס' איז אזויLi-Cycleאון עמיסיעס. די הויפט פראדוקט פון 

מאטעריאל וואס אנטהאלט גאר ווערטפולע קריטישע מעטאלן, אריינרעכענענדיג ליטיום, קָאובַאלט און  
וועלכע קענען גענוצט ווערן אין  וועט מאכן די שווארצע מאס פאר מאטעריאלן Li-Cycleניקעל. 

פריינטליכער אופן, נוצנדיג זייערע אייגענע  -באטעריעס ביי די 'הָאב', אויף אן ענווייראמענטאל
  טעכנאלאגיעס.

  
אייָאן באטעריעס יעדע יאר. די  -טאן פון ליטיום 5,000די 'סּפָאוק' אפעראציע קען צומאלן ביז אזויפיל ווי 

ומט אין די ענדע די שווארצע מאס פון די 'סּפָאוק' לאקאציעס ארום די 'הָאב' איינריכטונג באק
פאראייניגטע שטאטן, און זיי גיבן זיך אפ מיט באטעריע מאטעריאל וואס האט די זעלבע מאס  

עלעקטראנישע קארן יעדע יאר. צושטעלן קריטישע מאטעריאלן פאר  225,000עלעקטריציטעט ווי בערך  
עט האבן א וויכטיגע עקאנאמישע, ענווייראמענטאלע און נאציאנאלע זיכערהייט  באטעריעס אינעם לאנד וו 

  ווירקונג אויף די פאראייניגטע שטאטן. 
  

Li-Cycle גרונדער און -קָאוCEO ,מיר זענען באגייסטערט צו  , אדזשעי קָאכהַאר, האט געזאגט"
פארברייטערן און פארגרעסערן אונזערע סּפָאוק און הָאב איינריכטונגען אין די ראטשעסטער געגנט, און  

'ס יתרון אלץ די ערשטע זיך אריינצוציהען Li-Cycleפאר זייער שטארקע שטיצע.  ESDמיר באדאנקען די 
ו קענען פארגרעסערן און צושטעלן קריטישע  שטעלט איר אוועק אין אן אויסגעצייכנטע פאזיציע צ

באטעריע מאטעריאלן פאר קאר פאבריצירער און מעניּופעקטשורערס צו נאכקומען די פארלאנג פאר  
פריינטליכע טעכנאלאגיעס פאר וועלכע מיר האבן א  -מאטעריאלן איבער לאנד. אונזערע ענווייראמענט

אייָאן באטעריעס, און עס וועט  -ג צו ריסייקלען ליטיוםפאטענט זענען אן אויפגעוויזענע און פירנדע ווע
  העלפן צו פארשנעלערן די אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע."

  
Li-Cycle  אין אנטאריָאו, קאנאדע, און עס האט אנטוויקלט און  2016איז געגרונדעט געווארן אין

פראצענט פון   95קלען ביז אזויפיל ווי אויפגעוויזן אן אייגנארטיגע פראצעדור וואס ערלויבט זיי צו ריסיי
אייָאן באטעריעס בשעת'ן זיך האלטן צו מינמאלע מאסן פון  -אלע מאטעריאלן וואס געפונען זיך אין ליטיום

פארפעסטיגטע וואסער וואס דארף גענוצט ווערן און אויספירן די פירמע'ס ציהל צו אנקומען צו גארנישט  
אייָאן באטעריעס ווערן -וועלכע ווערן ריסייקלט פון ליטיוםאוועקווארפן בכלל. אלע מאטעריאלן 

אדער   –איבערגעארבעט ביז צו די פונקט ווען זיי קענען איבערגענוצט ווערן אין באטעריע פראדוקציע 
 פאר אנדערע צוועקן.  

  
Li-Cycle ס ראטשעסטער 'הָאב' פראיעקט בויט אויף די הצלחה פון די 'תחיית המתים' פון איסטמען'

פירמעס וועלכע האבן יעצט אפעראציעס   114מענטשן ארבעטן ביי די  6,000ביזנעס ּפארק, וואו מער פון 
זענען געציהלן צו   EBPפריינטליכע טעכנאלאגיע באמיאונגען אין די  -אין די ּפארק. אנדערע ענווייראמענט



' טעסטינג  BESTנדיג די 'פריינטליכע ענערגיע אינדוסטריע, אריינרעכענע -פארגרעסערן די ענווייראמענט
. אנדערע  Plug Powerצעל צוזאמשטעלונג צענטער און   Kodakאון קאמערשיעלייזעישען צענטער, די 

וואס אפערירט די גרעסטע 'ּפרָאוביאטיק'  DuPontרעכענען אריין   EBPפירמעס וועלכע בליהען אויך ביי 
  .LiDestri Food & Drinkאון   L3 Harrisפערמענטאציע איינריכטונג אין די וועלט, 

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

אייָאן באטעריע ריסייקלינג איינריכטונג ביי די איסטמען -'ס ליטיוםLi-Cycle"אונזער אינוועסטירונג אין  
ביזנעס ּפארק שפיגלט אפ ניו יארק סטעיט'ס אנגייענדע איבערגעגעבנקייט צו פירמעס וועלכע קומען אויף 

פריינטליכע  -מיט נייע ערפינדונגען און ברענגען עקאנאמישע געלעגנהייטן אין די פעלד פון ענווייראמענט
קוקנדער פראיעקט וועט צוברענגען דזשאבס פון א הויכע קוואליטעט אין די  -גיע. דער פאראויסענער

פינגער לעיקס ראיאן, ברענגענדיג ווייטערע פארשריט צו אנזערע באמיאונגען צו אוועקשטעלן ניו יארק  
 אלץ א גלאבאל פירער אין ענערגיע סטָארעדזש."  

  
'ס פארברייטערונג אין ראטשעסטער'ס  Li-Cycle"זאגט, סטעיט סענאטאר דזשערמי קּוני האט גע

אייגענע איסטמען ביזנעס ּפארק איז א באדייטנדע אינוועסטירונג פאר אונזער ראיאן'ס עקאנאמישע  
פריינטליכע דזשאבס און  -באצאלטע, ענווייראמענט-פערמאנענטע, שיין 200וואוקס. ברענגנדיג איבער  

קאנסטרוקציע שטאפל, פארזיכערט דער פראיעקט אז גרעיטער  נאך טויזנטע דזשאבס דורכאויס די 
ראטשעסטער בלייבט א פירער אין טעכנאלאגישע פארשריט. איך בין דאנקבאר פאר גאווערנער האקול  

  און פאר עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פאר זייער אנגייענדע שטיצע פון די איינפלוסרייכע ארבעט."
  

"די היינטיגע אנאנס איז נאך א ביישפיל פון ע דזשענסען האט געזאגט, אסעמבלי מיטגליד דזשַאשּו
וויאזוי אונזער קאמיוניטי איז אין אן אייגנארטיגע פאזיציע צו זיין אן אינדוסטריע פירער ביים מאכן וואקסן 

'ס אינוועסטירונג אין איסטמען ביזנעס Li-Cycleאונזער פארגעשריטענע טעכנאלאגישע עקאנאמיע. 
ק און מאנראו קאונטי וועט נישט נאר ברענגען עקאנאמישע געלעגנהייט פאר די קאמיוניטי און פאר  ּפאר

די סטעיט, נאר עס וועט אויך זיכער מאכן אז אונזער ביזנעס און טעכנאלאגישע אינפראסטרוקטור איז 
יב זיי זאלן אויך  אויך אייגנארטיג גרייט צו פארזעצן צו וואקסן אזוי ווי אנדערע ביזנעסער באשליסן או

  אינוועסטירן אין ראטשעסטער אלץ זייער נייע היים אדער נישט."
  

באצאלטע  -שאפט הונדערטע שיין Li-Cycle"מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו האט געזאגט, 
נויטיגע סערוויס, אזוי ווי אונזער וועלט נוצט מער  -דזשאבס פאר אונזערע שכנים בשעת'ן ברענגען א גאר

אייָאן באטעריעס אין אונזער טעגליכע לעבן. מאנראו קאונטי איז שטאלץ צו זיין אין א -און מער ליטיום
זייערע אפעראציעס אין מאנראו קאונטי, און מיר זענען   צו העלפן פארברייטערן Li-Cycleשותפות מיט  

נאך מער און  Li-Cycleדאנקבאר פאר גאווערנער קעטי האקול'ס אינוועסטירונג צו העלפן  
  פארשטערקערן אונזער עקאנאמיע." 

  
אויף זייער  Li-Cycle"איך וויל גראטולירן ראטשעסטער מעיאר מאליק עווענס האט געזאגט, 

פארברייטערונג און זיי דאנקן פארן מאכן די אינוועסטירונג וואס איז נאך א באווייז אז ראטשעסטער איז  
'סטע יאר הונדערט. איך וויל אויך דאנקן  21טעק דזשאב וואוקס אין די -א פאסיגע לאקאציע פאר היי

טיצן ראטשעסטער'ס עקאנאמיע  גאווערנער קעטי האקול און עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פארן ש
דורך 'פינגער לעיקס פאראויס'. צוזאמען רוקן מיר זיך פאראויס צו בויען א שטאט פול מיט האפנונג מיט א  

  באגיידסטערנדע צוקונפט." 
  

זינט  Li-Cycle"די טַאון ָאוו גריס ארבעט שוין מיט גריס טַאון סּוּפערווייזאר, ביל רייליק, האט געזאגט, 
ברענגען די מאסיווע אינוועסטירונג צו גריס'ס איסטמען ביזנעס ּפארק. גריס'ס נייע עקאנאמישע   צו 2019

אנטוויקלונג און ערפינדונג איבערדעק האט אויסגעפלאסטערט די וועג פאראויס פאר וויכטיגע לאקאלע  
פון די נאענט    באשטעטיגונגען, אין די צייט וואס מיין עקאנאמישע אנטוויקלונג מאנשאפט האט געארבעט 



מיט אגענטורן אין אלע שטאפלען פון רעגירונג צו פארזיכערן ענווייראמענטאלע ּפערמיטס און  
אליין האבן געארבעט שווערער צו ברענגען דעם פראיעקט דא   Li-Cycleפארהאנדלען באלוינונגען. נאר 

יין מאנשאפט פארמישט  'ס הָאב, איז מLi-Cycleאהיים. מיט קאנסטרוקציע יעצט אונטערוועגנס אויף 
אויף א טעגליכן פארנעם צו זעהן אז דער פראיעקט ווערט פארענדיגט. אינדוסטריאלע אנטוויקלונג און  

אינוועסטירונג אויף אזא פארנעם איז נישט געזעהן געווארן אין מאנראו קאונטי פאר מער פון צען יאר, און  
י געלעגנהייט. א פראיעקט פון די מאס ציהט צו  איך ארבעט שווער צו זיכער מאכן אז מיר נוצן אויס ד

'ס  Li-Cycleאומדירעקטע עקאנאמישע וואוקס און נישט נאר אין די ריינע ענערגיע אינדוסטריע. 
אינוועסטירונג אין גריס איז אויך אן איינשפריץ אין די ארעם פאר קאנסטרוקציע און סערוויס אינדוסטריעס  

צו גריס'ס   Li-Cycleי לאקאלע עקאנאמיע. איך בין שטאלץ צו אויפנעמען וועלכע זענען אזוי וויכטיג פאר ד
 איסטמען ביזנעס ּפארק און איך בין באגייסטערט צו זעהן דעם פראיעקט זיך רוקנדיג פאראויס."  

  
Kodak   עקזעקיוטיוו טשעירמאן אוןCEO ,דזשים קאנטינענזע, האט געזאגט ,"Kodak  איז שטאלץ

הָאב פראיעקט וואס שפיגלט אפ אונזער איבערגעגעבנקייט צו באטעריע   Li-Cycleי צו זיין א חלק פון ד
פריינטליכע פראצעדורן. דער 'הָאב' פראיעקט  -און ענערגיע סטָארעדזש טעכנאלאגיע און ענווייראמענט

ן  וועט בענעפיטירן פון די ברייטע מיטלען פון איסטמען ביזנעס ּפארק, אריינרעכענענדיג יוטיליטיס, בא
רעלסן, זיכערהייט און איינריכטונג מענעדזשמענט סערוויסעס. די ראטשעסטער ראיאן וועט בענעפיטירן 
פון די דזשאבס וועלכע ווערן געשאפן דורך דעם פראיעקט, סיי דירעקט און סיי אומדירעקט. און אונזער  

-Liוערט צוגעשטעלט דורך ענווייראמענט וועט בענעפיטירן פון די מאטעריאל ריסייקלינג סערוויס וואס ו
Cycle".  

  
(  Greater Rochester Chamber of Commerceגרעיטער ראטשעסטער קאמערץ טשעימבער ) 

 Fingerאון פינגער לעיקס ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )  CEOפרעזידענט און 
Lakes Regional Economic Development Council טשעיר, בַאב דָאפי, האט געזאגט,  -( קָאו

"Li-Cycle  ס פארברייטערונג אריין אין איסטמען ביזנעס ּפארק איז נאך א באווייז אז אינעטרנאציאנאלע'
נס פאר אונזער ראיאן.  ביזנעס ערפינדונגען בליהען אין גרעיטער ראטשעסטער, און עס איז א ריזיגע געווי

אזוי ווי די געוואלדיגע פירמע באקומט די שטופ פון די טאלאנטן, מיטלען און שטיצע פון אונזער ביזנעס  
, מאנראו  ESDקאמיוניטי, קוקן מיר ארויס זיי צו זעהן אנקומענדיג צו נאך מער הצלחות. א דאנק אייך, 

אויסגערעכנטע  -שעי קאכהאר, פארן מאכן די גוט, אדז CEOגרונדער און -'ס שותףLi-Cycleקאונטי און 
  אינוועסטירונג אין די גרעיטער ראטשעסטער ראיאן."

  
-Li", האט געזאגט, Greater Rochester Enterpriseפון  CEOמעט הוירלבָאט, פרעזידענט און 

Cycle שטרייכט  'ס פלענער צו עפענען א באטעריע ריסייקלינג צענטער אין די איסטמען ביזנעס סּפארק
אונטער די ווערטפולע אינפראסטרוקטור און באטעריע און ענערגיע סטָארעדזש מומחיות וועלכע געפונען 

האט קאארדינירט די פארשידענע עקאנאמישע אנטוויקלונג   NY  .GREזיך אויפן ארט אין ראטשעסטער, 
דע אינוועסטירונג און דאס  'ס באדייטנLi-Cycleרעסָארסן וועלכע זענען געווען וויכטיג צו פארזיכערן 

 נייע דזשאבס אין אונזער קאמיוניטי."   220שאפונג פון 
  

  ./cycle.com-https://li , באזוכט:Cycle-Liפאר נאך אינפארמאציע איבער 
  

   פארשנעלערן 'פינגער לעיקס פאראויס'
יינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ״פינגער לעיקס פָארווערד״, דער ראיאן׳ס אויספירליכע  דער ה

בלופרינט צו שאפן שטארקע עקאנאמיע וואוקס און קאמיוניטי דעוועלאפמענט. דער ראיאניש  
אויסגעלייגטער פלאן קאנצענטרירט זיך אויף אינוועסטירן אין הויפט אינדוסטריעס אריינגערעכנט  

אגריקולטור, און עסנווארג פראדוקציע, און פארגעשריטענע פאבריצירונג. איצט טוהט דער  פאטאניקס, 
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג דורך   500ראיאן פארשנעלערן דער ״פינגער לעיקס פָארווערד״ מיט א 
ג ווען מיליאן דאלער אינוועסטירונ 500די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו. דער סטעיט׳ס 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fli-cycle.com%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TqbHhrbhE0TS%2BSswrp2yloWG1qNSaK79ISLZ1TmxaOc%3D&reserved=0


ביליאן דאלער, און דער   2.5אינצענטיוויזירן פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן פיל מער פון 
נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע קען   8,200ראיאן׳ס פלאן, ווי איינגעגעבן, פארזעהט ביז 

  . דאמען זעהן 
  

  איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט
  ( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטורESDעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )

(www.esd.ny.gov .) די מיסיע פוןESD און וואקסנדע עקאנאמיע,   איז צו שטופן פאר אן אויפגעלעבטע
ערמוטיגן דאס שאפן נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפטן פאר די סטעיט און 
אירע לאקאלע רעגירונגען, און עררייכן סטאבילע און פארשידנארטיגע לאקאלע עקאנאמיעס. דורכן נוצן  

צו פארמערן   ESDנאנציעלע הילף, שטרעבט הלוואות, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פי
פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און שטיצן בליהענדע  

איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס טוט   ESDקאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט. 
ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון די  אויפזען אויף די ניו יארק סטעיט 

׳איי לָאוו ניו יארק׳, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע איבער ראיאנישע  
און   www.regionalcouncils.ny.govקאונסילס און איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, באזוכט 

www.esd.ny.gov.  
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffinger-lakes-forward-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vBtuGArKm9iMObOQDd%2FtOw45qnSt8qA61LUHlfGF8EE%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%7C4356e8b1da8b4377080708dad3075f55%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638054326132130994%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=McaH8UGpJR4aotlY19bj%2BGjOGdfixEVlFZB8BjgvCps%3D&reserved=0
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