
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/2/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 200" גרענט פראגראם מיט ביז אזויפיל ווי FAST NYגאווערנער האקול אנאנסירט אז דער "
מיליאן דאלאר צו צוציהען וויכטיגע אינדוסטריעס מיט הילף פאר ביזנעס פלעצער וועלכע זענען  

 גרייט צו אנהויבן געבויט ווערן נעמט יעצט אן ערשטיגע בריוון פון ביזנעסער וועלכע ווילן אּפלייען 
  

פראגראם וועט גיבן א שטופ פאר ניו יארק'ס גרייטקייט צו אנהויבן ארבעטן אויף פראיעקטן און  
   פארגרעסערן די רייץ פאר גרויסע ארבעטסגעבער צו קומען אהער

  
  15ר פאטענציאלע אפליקאנטן וועט אפגעהאלטן ווערן דעצעמבער מיט אינפארמאציע פא וועבינאר

  
  15עפנט זיך אום דעצעמבער  אפליקאציע ּפארטאל

  
  

-טי האקול האט היינט אנאנסירט אז דער נייער 'קאנצעטרירטע צוציאונג פון ארבעט'סגאווערנער קע
( גרענט Focused Attraction of Shovel-Ready Tracts, FAST-NYגרייטע ביזנעס פלעצער' )

מיליאן דאלאר צו פארטיילן צו צוציהען און פארברייטערן   200וואס האט ביז אזויפיל ווי  –פראגראם 
וועט יעצט אנהויבן אננעמען ערשטיגע בריוון   – וויכטיגע וואקסנדע אינדוסטריעס אין ניו יארק סטעיט 

(Letters of Intent .פון פאטענציאלע אפליקאנטן )FAST-NY רטיפיקאציע און גרענט  שטעלט צו סע
פינאנצירונג צו העלפן צוגרייטן וויכטיגע ביזנעס פלעצער אריבער ניו יארק סטעיט פאר דעוועלאּפמענט  

טעק מעניּופעקטשורינג פירמעס; דיסטריביושען פירמעס אריבער סטעיט גרעניצן און  -כדי צו צוציהען היי
עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט  . בערלאגיסטישע ביזנעסער; צווישן אנדערע גרויסע ארבעטסגע

(Empire State Development, ESD  נעמט אן ערשטיגע בריוון אלץ די ערשטע שטאפל פון דעם )
אפליקאציע פראצעדור, און זיי וועלן יעצט אננעמען אפליקאציעס אויף אן אנגייענדן פארנעם פון די וועלכע 

 .  15יקאציע ּפארטאל עפנט זיך אום דעצעמבער האבן שוין אריינגעגעבן בריוון איינמאל די אפל
  

פראגראם וועט ווייטער פארשטערקערן ניו יארק'ס פאזיציע אלץ א ביזנעס צענטער   FAST-NY"די נייע 
דורכן פארמערן אונזער סוּפליי פון פלעצער וועלכע זענען גרייט צו אנהויבן געבויט ווערן און צוצויהן די  

"מיט די אינוועסטירונג פון ביז   האט גאווערנער האקול געזאגט.י צוקונפט", דזשאבס און ביזנעסער פון ד
מיליאן דאלאר העלפן מיר גיבן א שטופ פאר אונזער סטעיט'ס עקאנאמיע, און מיר ציהען   200אזויפיל ווי 

יך  אריין די וויכטיגע אינדוסטריעס וועלכע ברענגען דזשאבס מיט א הויכע וואוקס און א הויכע געהאלט. א
צו אנהויבן מיט זייער אפליקאציע דורכן   FAST NYמוטיג די וועלכע זענען פאראינטערעסירט אין 

 אריינגעבן דעם ערשטיגן בריוו."  
  

"די  און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,  CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
אינוועסטירונג אין צענטראל ניו יארק איז אן עמטליכע באווייז אז האבן   Micronאנאנסירטע היסטארישע 

א פלאץ גרייט צו געבויט ווערן פאר פירמעס צו בויען געביידעס איז א קלוגע אינוועסטירונג. אזוי ווי די  
  ( און ניו יארק'סCHIPS and Scienceאון וויסנשאפט' ) CHIPSפירמעס זוכן צו אויסנוצן די פעדעראלע '

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoom.us%2Fwebinar%2Fregister%2FWN_ks1gZ2_PT6mOZ6x5-_WJoA&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=v75yBnjKQjMHda1HbYqSRXOkcjpy4iepIU9K5nzgeO8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


' פראגראם, וועט ניו יארק דארפן נאך פלעצער וועלכע זענען גרייט צו אנהויבן  CHIPSאייגענע 'גרין 
  וועט העלפן אריינברענגען א נייע עפאכע פון וואוקס."  FAST NYגעבויט צו ווערן, און 

  
אינוועסטירונגען צו מאכן שטחים גרייט צו געבויט ווערן זענען א הויפט טרייב קראפט ווען עס קומט צו  
אויסוועהלן א פלאץ פאר א פירמע אין די סעמיקאנדָאטער אינדוסטריע. די גרויסע סעמיקאנדָאקטער 

יו יארק וואס איז האט לעצטנס אויסדערוועהלט א פלאץ אין ווייט ּפיין אין צענטראל נ Micronפירמע 
ביליאן דאלאר פאר איר  100גרייט צו אנהויבן אויפגעבויט ווערן צו אינוועסטירן דארט ביז אזויפיל ווי  

טשיּפ מעניּופעקטשורינג פאבריק, און אן אנדערע פלאץ אין מַארסי וואס איז אויך גרייט צו געבויט ווערן  
  צו די מאוהאק וואלי. Wolfspeedהאט געשפילט א הויפט ראלע מיטן ברענגן  

  
גרייטע ביזנעס פלעצער' -עס זענען דא דריי סארטן פון דעם 'קאנצעטרירטע צוציאונג פון ארבעט'ס

(FAST NY:פראגראם )  

 גרייטע סערטיפיקאציע  -ארבעטס A - FAST NYטרעק  •

o  די דעזיגנירונג וואס ווערט געגעבן דורך דיESD  אן עס זאל קאסטן עפעס פאר
מארקעטינג צוועקן באשטעטיגט אז דער אפליקאנט האט געארבעט אויף א  
פראדוקטיוון פארנעם מיט ניו יארק סטעיט )די "סטעיט"( צו אדרעסירן אלע 

יער אינטערעס  גרויסע ּפערמיט אנגעלעגנהייטן בעפאר א ביזנעס דרוקט אויס זי
  איינצלהייטן וועלן אנאנסירט ווערן אין א שפעטערע צייט. אין די לאקאציע.

  

 דעוועלאּפמענט גרענטס  -ּפרי  B - FAST NYטרעק  •

o   פער פלאץ   $500,000גרענטס צו דעקן קאסטן פון ארבעט פון ביז אזויפיל ווי
דעוועלאּפמענט  -ּפריוועלן געשאנקען ווערן צו פינאנצירן די קאסטן פון די נויטיגע 

פלאנירונג און איבערבליקן פון די פלאץ פאר פלעצער וועלכע וועלן זיין גרייט צו  
 אנהויבן געבויט ווערן אין די צוקונפט.  

די גרענטס וועלן פינאנצירן די נויטיגע קאסטן צו העלפן די וועלכע   ▪
ווי  דעוועלאּפמענט אקטיוויטעטן -באקומען די גרענטס צו פארענדיגן ּפרי

'ס  FAST NYצום ביישפיל די וועלכע זענען נויטיג צו קענען באקומען 
 גרייטקייט סערטיפיקאציע.  -ארבעטס

  

 אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען  C - FAST NYטרעק  •

o אינפראסטרוקטור גרענטס וועלן געשאנקען ווערן צו פארבעסערן די ארבעטס-
רייטקייט פון עקזיסטירנדע, עלטערע פלעצער דורכן פינאנצירן  ג

אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען, ווי צום ביישפיל וואסער, אפלויף וואסער, 
וועלכע  עלעקטריציטעט, גאז און אנדערע קאסטן פון פארבעסערונגען צו די פלאץ 

 זענען בארעכטיגט פאר געלטער פון די גרענט.  

  
גרענטס וועלן געגעבן ווערן פאר די בעסטע פלעצער וועלכע זענען הויפטזעכליך שוין נאכגעקומען די  

 גרייטקייט סערטיפיקאציע.  -ארבעטס FAST NYפאדערונגען פון 
  



ּפראפיס -אפליקאנטן וועלכע זענען בארעכטיגט צו אּפלייען זענען לאקאלע רעגירונגען און נָאנ
עקאנאמישע אנטוויקלונג ארגאניזאציעס וועלכע זענען דעזיגנירט פאר לאקאלע רעגירונגען, ווי צום  

אויטאריטעטן   ּפראפיט אינדוסטריאלע אנטוויקלונג אגענטורן און -באזירטע נָאנ-ביישפיל ניו יארק סטעיט
און עקאנאמישע אנטוויקלונג קערפערשאפטן וועלכע זענען דעזיגנירט צו ארבעטן פאר די לאקאלע 

אקער אין שטח צו זיין   40רעגירונג וואו די פלאץ געפונט זיך. די פלעצער מוזן זיין צום ווייניגטסנס 
נען אבער געמאכט ווערן פאר  בארעכטיגט צו גענומען ווערן אין באטראכט פאר א גרענט. אויסנאמען קע

קלענערע פלעצער וועלכע ווייזן ארויס אז זיי האבן אייגנשאפטן אדער פובליק בענעפיטן אויפן פלאץ ווי  
צום ביישפיל די מעגליכקייט פארן איבערמאכן פארפעסטיגטע שטחים. בארעכטיגטע אינדוסטריעס 

  רעכענען אריין: 

טעק' ריינע ענערגיע,  -דיג צווישן אנדערע 'קליןטעק מעניופעקטשורינג, אריינרעכענענ-היי •
ביאלאגישע וויסנשאפטן, פארמינג ביזנעסער, אּפטיקס, טראנספארטאציע עקוויּפמענט, 

מאטעריאל פראצעסירונגען, פאבריצירן אינדוסטריאלע מאשינען און אנדערע  
  פארגעשריטענע מעניופעקטשורינג

  ריבער סטעיט גרעניצן פלעצער פאר דיסטריביּושען און לאגיסטיקס א •

דין קדימה וועט מעגליך געגעבן ווערן פאר סעמיקאנדָאקטער מעניופעקטשורינג און   •
  טשעין פראיעקטן-פארבינדענע אינדוסטריע און סוּפליי

  בארעכטיגטע אקטיוויטעטן אויפן פלאץ רעכענען אריין: 

  מעניופעקטשורינג •

  פארשונג און אנטוויקלונג •

  אפיס ּפארק •

 דיסטריביּושען און לאגיסטיקס אריבער סטעיט גרעניצן  •

אלע גרענט געלטער וועלן געגעבן ווערן אלץ פארגוטיגונגען פאר אויסגאבן. פאר אינפארמאציע איבער  
https://esd.ny.gov/fast-(, באזוכט Letter of Intent, LOIוויאזוי אריינצוגעבן דעם ערשטיגן בריוו )

ny.  
  

"אזוי ווי מיר זוכן צו פארשטערקערן ניו יארק׳ס   סטעיט סענאטארשע אנא מ. קאפלאן האט געזאגט,
עקאנאמיע ביים ארויסקומען פון דער פאנדעמיע תקופה, און אזוי ווי מיר זוכן אונטערצוהייבן ארטיגע  

יג פאר אונז צו  נויט-טשעין שטערונגען, איז העכסט-פאבריצירונג כדי אויסצומיידן צוקונפטיגע סופליי
טעק פאבריצירונג סעקטאר וועלכס וועט זיין א  -אינוועסטירן אויף א גרויסן פארנעם אין דעם היי

באדייטנדע טרייבער פון צוקונפטיגע עקאנאמישע וואוקס און אינאוואציע. דאס נעמען שריטן יעצט אויף  
-לן אונזער סטעיט פאר לאנגצוצוציען די אויפשטייגנדע אינדוסטריעס צו ניו יארק וועט אוועקשטע

 טערמיניגע עקאנאמישע ערפאלג און שטארקע דזשאב שאפונג ווייט אינ׳ם צוקונפט." 
  

"אלץ טשעירמאן פון די עקאנאמישע אנטוויקלונג אסעמבלי מיטגליד הערי ב. בראנסאן האט געזאגט, 
אכט ווערן צו צוגרייטן פלעצער  קאונסיל דערפריידט דאס מיר צו זעהן אז אינוועסטירונגען הויבן אן צו געמ

צו אנהויבן געבויט ווערן. ווען מיר האבן געקעמפט אריינצולייגן געלטער צו גרייט מאכן פלעצער צו געבויט  
ווערן אין די בודזשעט האבן מיר געוויסט ווי א געוואלדיגע השפעה דאס וועט האבן אויף אונזער  

לן יעצט זוכן צו גיין קיין ניו יארק סטעיט צוליב דעם  עקאנאמישע וואוקס אלץ א סטעיט. ביזנעסער ווע
גרענט פראגראם, און אלץ רעזולטאט דערפון וועלן טויזנטע נייע דזשאבס געברענגט ווערן אהער. דאס 
איז גענוי די סארט עקאנאמישע שטופ וואס מיר דארפן צו האלטן ניו יארק זיך רוקנדיג פאראויס אין די  

ניופעקטשורינג, צו מאדערניזירן אונזער אינפראסטרוקטור און שאפן אן  טעק מע-ריכטונג פון היי
  ארייננעמנדע ארבעטסקראפט פאר אונזער סטעיט." 

  

 Economic Developmentניו יארק סטעיט עקאנאמישע אנטוויקלונג קערפערשאפט )
Corporation ,ניו יארק סטעיט'ס אנגייענדע עקאנאמישע ( פרעזידענט רייען סילווע האט געזאגט"

וואוקס וועט פארשנעלערט ווערן דורכן אינוועסטירן אין דעוועלאּפמענטס פון פלעצער וועלכע זענען גרייט  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Ffast-ny&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C92a7a2659ffd47688e0608dad49e762c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638056074298796616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BHwzGpK33o9vQNjuD%2F6jrUCe0KO5mryGxzDKNx5QCPs%3D&reserved=0


צו זיין  פאר די מארקעט אדער צו אנהויבן געבויט ווערן. די אינוועסטירונג וועט ערלויבן קאמיוניטיס 
פראדוקטיוו פון פאראויס מיטן צוציהען נייע אינדוסטריעס דורכן אפפערן זיכערהייט און א קורצערע צייט  

צו אנקומען צו די מארקעט פאר ביזנעסער וועלכע זוכן צו אינוועסטירונג און וואקסן אין ניו יארק. דאס  
ן עס וועט מאדערניזירן אונזער  וועט אויך שאפן א באלדיגע פארלאנג פאר קאנסטרוקציע דזשאבס או

ענערגיע  -אינפראסטרוקטור, ארויסהעלפנדיג ניו יארק סטעיט צו אנקומען צו אירע אוועקגעשטעלטע ריינע
ציהלן בשעת'ן אנהאלטן און צוציהען די דזשאבס פאר מארגן און העלפנדיג פארזיכערן עקאנאמישע 

ערנער האקול און די לעגיסלאטור פאר דעם  געלעגנהייטן פאר אלע ניו יארקער. מיר באדאנקען גאוו
  יאריגע בודזשעט." -וויכטיגן פראגראם אין די היי
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