
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/14/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן   10טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר טרָאי אלץ טייל פון   11גאווערנער האקול אנאנסירט 
  צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו גרענט-דאלארדיגע שטאט

  
צענטער אויפלעבונג פראיעקטן פארבעסערן איר ווירבלנדע קולטורישע און קונסטווערק - עלף שטאט

ן פארבינדונג פון געסער, האוזינג געלעגנהייטן און קאמיוניטי  פריינטליכקייט או-סצענע, פיסגייער
  סערוויסעס

  
   דאגעמאלענע בילד פון די פראיעקטן זענען פארענפטליכט 

  
  

טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין טרָאי סיטי אלץ   11גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
 Downtown Revitalizationמיליאן דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו ) 10טייל פון די 

Initiative, DRIרק און קולטור  ( גרענט. די גרענטס וועלן פארבעסערן די שטאט'ס ווירבלנדע קונסטווע
סצענע, פארבעסערן פיסגייער פריינטליכקייט און צושטעלן בעסערע האוזינג געלעגנהייטן און 

 פארברייטערן קאמיוניטי סערוויסעס.  
  

צענטער  -"אינוועסטירן אין לעבעדיגע שטאט צענטערן ערלויבן קאמיוניטיס צו בליהען, און אונזער שטאט
י וועט פארבינדן אונזערע לאקאלע שותפים מיט די מיטלען וואס זיי אויפלעבונג איניציאטיוו אין טראָ 

"די געלטער וועלן נישט נאר   האט גאווערנער האקול געזאגט.דארפן צו קענען זיין ערפאלגרייך", 
פארבעסערן די קוואליטעט פון לעבן פאר די וועלכע וואוינען און ארבעטן אין טרָאי, נאר זיי וועלן אויך  

זיכער מאכן אז די קאמיוניטי פארבלייבט אן אוצר אין די הויפטשטאט ראיאן פאר פילע צענדליגע יארן אין 
 די צוקונפט."  

  
פריינטליכע  -ון טרָאי'ס שטאטישע צענטער, האט די געדיכטע און פיסגייערשטייענדיג אין די הארץ פ

דיסטריקט א גרויסע טייל פון די שטאט'ס קונסטווערק, קולטור און פארוויילונג   DRIריווערווָאלק 
גרענט וועט ערלויבן  DRIפארמעגנס, אריינרעכענענדיג איבער א מייל און א האלב פון טייך ברעגעס. די  

יטי ָאוו טרָאי צו בויען אויף פריערדיגע אינוועסטירונגען, אויף די אויטענטישע חן און 'טוה עס  פאר די ס
אליין' גייסט פון די ריווערווָאלק דיסטריקט און די וואקסנדע צאל איינוואוינער, באזיכער און ביזנעסלייט צו  

פון ערפינדונגען און טאלאנטן   טראנספארמירן די ריווערווָאלק דיסטריקט צו ווערן א ראיאנישע צענטער
מיט געוואלדיגע פובליק פלעצער, בליהענדע קליינע ביזנעסער און קונסטווערק און אונטערהאלטונג זאלן.  

היסטארישע געביידעס און בויגזאמע נייע פלעצער וועלן צושטעלן נייע אפציעס צו וואוינען, לערנען און  
וועט פארבינדן געגנטער און געבן א קלארע וועג פאראויס פאר   בויען, און די פארברייטערטע ריווערווָאלק

  צענטראל טרָאי און ווייטער.-אינוועסטירונג אין דרום טרָאי, צפון
  

די אינוועסטירונגען זענען טייל פון די גאווערנער'ס אנגייענדע באמיאונגען צו אויפלעבן די אּפסטעיט 
ווערט אנגעפירט דורך ניו   DRIדי הויפטשטאט ראיאן. די  עקאנאמיע און ברענגען מער געלעגנהייטן אין

יארק'ס סטעיט דעּפארטמענט וואס שטעלט צו טעכנישע הילף אזוי ווי יעדע אנטיילנעמנדע קאמיוניטי 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Troy_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Cf05e3de1e53045fbdbed08daddf61ba7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638066346632034702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=p6kJjb2V2x4vC1SwPMvhEDHRSb7P7HReob6e6%2B%2BEUjU%3D&reserved=0


אנטוויקלט א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וואס אידענטיפיצרט ספעציפישע פראיעקטן מיט אן 
   צענטער געגנט.- עבונג פון די שטאטאייגנארטיגע חזון פאר די אויפל

  
שטיצן עטליכע ציהלן און סטראטעגיעס וועלכע   DRIדי פראיעקטן וועלכע וועלן פינאנצירט ווערן דורך די  

ווערן אויסגערעכנט אין די קאמיוניטי'ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן, צום ביישפיל צו פארבעסערן  
פריינטליכקייט, לעבעדיגקייט און פארבינדונג  -די קולטור און קונסטווערק סצענע; פארמערטע פיסגייער

  9.7די   וזינג געלעגנהייטן; און פארמערטע קאמיוניטי סערוויסעס.צווישן געסער; פארברייטערטע הא
וועט זיך רעכענען אויף נאך   DRIמיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג אין די פראיעקטן דורך די 

אנדערע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אזוי ווי די אויפלעבונג פראצעדור מאכט פארשריט און גייט  
   ן שוואונג. אריין אי

  
  רעכענען אריין: DRIדי ספעציפישע פראיעקטן צו ווערן פינאנצירט דורך דער 

  
  פארבעסערן די קולטור און קונסטווערק סצענע 

  
  DRI -איבערמאכן די 'אמעריקאנע טעאטער' צו ווערן א קונסטווערק זאל פאר פארשידענע צוועקן  

  $500,000סומע: 
צו ווערן א סינעמא,    River Street 285-289'ער יארן טעאטער אויף 1920איבערבויען די ליידיגע 

געשעענישן יערליך. די איבערגעמאכטע  200קונסטווערק און לעבעדיגע מוזיק זאל צו אפהאלטן 
מענטשן צו די שטאטישע צענטער בשעת'ן פארברייטערן  30,000טעאטער וועט ברענגען א געשאצטע 

  די קולטורישע און אונטערהאלטונג אפציעס אין די געגנט.
  

סומע:   DRI -מוזעאום  Hart Cluettאזיכער ערפארונג ביי די היסטארישע פארבעסערן די ב
$380,000  
סיסטעם צו באשיצן די מוזעאום'ס זאמלונגען און פארבעסערן די באנוץ פון די   HVACערזעצן די 

דרויסנדיגע טעראסע צו ערלויבן צו פארברייטערן די מוזעאום פראגראמען. דער פראיעקט וועט 
די קולטורישע מסורה פון טרָאי און רענסעליער קאונטי ווערן אפגעהיטן פאר צוקונפטיגע פארזיכערן אז 

  דורות.
  

  $625,000סומע:   DRI -יאריגע קאפאציטעט -פארברייטערן די טרָאי פובליק לייברערי'ס גאנץ
יוניט אויפן דאך, ערזעצן דיסטריביּושען רערן און נייע אינעווייניגע סיסטעמען   HVACצולייגן א מעכאנישע 

,  Second Street 100צו פארבעסערן די לופט קוואליטעט און קאלטע לופט אין די זומער חודשים אויף  
  ערמגליכנדיג ברייטערע זומער פראגראמען.

  
  $270,000סומע:   DRI  - ליק קונסטווערק פארבינדן די שטאט צענטער דורך איינקריצונגען און פוב

אויפלעבן פובליק פלעצער מיט פובליק קונסטווערק צו בויען שטאלץ און אינוועסטירונג און צו באגרוסן 
דער פראיעקט וועט אויפבויען מערערע פובליק קונסטווערק אינסטאלאציעס ביי זעקס  באזיכער. 

לאקאציעס אריבער די שטאט צענטער, שאפנדיג נייע ערפארונגען פאר די פובליק צו הנאה האבן פון 
  טרָאי.

  
  פריינטליכקייט, לעבעדיגקייט און פארבינדונג פון געסער-פארבעסערן אויסקוק, פיסגייער

  
  $3,000,000סומע:  DRI - ריווערווָאלק  Marina Northפארלענגערן די  

  Hoosick Street( און לענגאויס די .Jay Stפארלענגערן די ריווערווָאלק טרעיל מיט א פערטל מייל )ביז 
פראיעקט וועט צושטעלן פארבעסערטע פארבינדונגען פאר   Marina Northבריק. דער ריווערווָאלק 



צענטראלע און לענסינבורג געגנטער, פארלענגערנדיג א טרעיל וואס  -ביציקליסטן און פיסגייער צו די צפון
  וועט זיך צום סוף ציהען איבער זיבן מייל.

  
סומע:   DRI -אריינגאנג צו טרָאי'ס שטאט צענטער  Congress Streetטראנספארמירן די 

$1,000,000  
צו   .River Stאוועקנעמען ראמפעס אראפ פון די בריק און איבערבויען די אינטערסעקשען פון די בריק און  

צענטראל און דרום  -שאפן א וועג וואס פארבינדט בעסער די צענטער פון די שטאט צענטער מיט דרום
וגעלייגטע פלאץ פאר דעוועלאּפמענט צוקומען טרָאי. מיט די פרישע אריענטאציע פון די בריק וועט נאך צ

  פאר צוקונפטיגע האוזינג דעוועלאּפמענט.
  

  $363,000סומע:   DRI  -דורכפירן שטאט צענטער און ריווערווָאלק שילדן און ברענדינג 
דורכפירן די שטאט'ס פלאן פאר ברענדינג און אקטיוואציע רעקלאמעס. אינוועסטירן אין ברענדינג און אין  

שילדן פארזיכערט אז די סטראטעגישע אינוועסטירונגען וועלכע ווערן געמאכט אין די שטאט צענטער  
  נעפיטן.ווערן געזעהן דורך א ברייטע ציבור און אז זיי גיבן די מאקסימום עקאנאמישע בע

  
  $200,000סומע:  DRI -איבערמאכן די היסטארישע קאנאן געבייידע  

. Broadway 5איבערבויען די דרויסן פון די עלטסטע געביידע אויף 'מאנומענט' סקוועיר ביי 
הויפטזעכליכע אויפלעבונג בענעפיטן רעכענען אריין פארבעסערטע באוועגונג פאר פיסגייער אויף  

איבערגעמאכטע סיידווָאלקס און די שיינקייט פון די פארבעסערטע דרויסנדיגע ציגעלנע ווענט אויף די  
  אלגעמיינע שטאט צענטער.

  
  פארברייטערן האוזינג געלעגנהייטן

  
  Taylor Apartments  - DRIדעוועלאּפמענט פון  -פארענדיגן די ערשטע שטאפל פון די איבער

  $1,600,000סומע: 
יוניטס פון פערמאנענטע אפארדעבעל אּפארטמענטס פאר פארשידענע צוועקן  141דעוועלאּפען בערך 

)לעב אויף  Revitalize Riversideאלץ טייל פון דעם  .River St 125און א קאמיוניטי פלאץ אויף 
   ריווערסייד( פראיעקט.

  
  פארמערטע קאמיוניטי סערוויסעס 

  
  CEO Community Resource Center - DRIבויען א נייע פובליק דרויסנדגיע פלאץ ביי די 

  $262,000סומע: 
בויען א זיכערע דרויסנדיגע שטח פאר קאמיוניטי געשעענישן און סערוויסעס, אריינרעכענענדיג אן  

. דער פראיעקט וועט Fifth Avenue 2350איבערגעדעקטע פובליק ּפאוויליאן און א בית הכסא אויף 
ט  וואס שטעל CEO Community Resource Centerווייטער פארבעסערן די נארוואס פארברייטערטע 

  צו א ּפלעי גרוּפע און אנדערע פאמיליע שטיצע סערוויסעס פאר די קאמיוניטי.
  

  Capital Roots - DRIבאלאנסירטע גרינהויז דזשאב טרענירונג צענטער ביי -בויען א קארבאן
  $1,500,000סומע: 

צו שטיצן א דזשאב  Fifth Avenue 2525באלאנסירטע גרינהויז איינריכטונג אויף -בויען א קארבאן
טערמיניגע ארבעטסלאזע מענטשן. די אינסטאלאציע פון די גרינהויז וועט -גרייטקייט פראגראם פאר לאנג

 Capitalדורך די  צולייגן דזשאב טרענירונג צו די לאנגע ליסטע פוןן סערוויסעס וואס ווערט געאפפערט 
Roots Urban Grow Center צענטראל טרָאי.-אין צפון  

  



"אלץ טייל פון די סטעיט'ס   האט געזאגט, ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז
מיליאן דאלארדיגע גרענט ווייטער אויפבויען טרָאי'ס   10עקאנאמישע ערהוילונג באמיאונגען, וועט די 

פריינטליכע ריווערווָאלק דיסטריקט. דורכן אנערקענען די -היסטארישע, ווירבלנדע און פיסגייער
פון אלץ א פארבינדונג צו פילע פון די לאקאלע  וויכטיגקייט פון טרָאי'ס טייך ברעגעס און די ראלע דער

קליינע ביזנעסער, קונסטווערק, רעסטוראנטן, אפענע שטחים און האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן, וועט די 
שטאט פארזעצן צו וואקסן מיט אירע קולטורישע, איינוואוינער און קאמערציעלע דיסטריקט צו ווערן אן  

יבב קראפט פאר פילע יארן אין די צוקונפט. מיינע הערצליכע וואונטשן  ארייננעמנדע עקאנאמישע טרי
 פאר די סיטי ָאוו טרָאי, און איך קוק ארויס צו זעהן די פארענדיגטע פראיעקטן."  

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

ר א רעוואלוציע צוליב אנגייענדע אינוועסטירונגען וועלכע האבן פונדאסניי היסטארישע טרָאי גייט אריבע
אויסגעמשל'ט די שטאט אלץ א קונסטווערק, קולטורישע און אונטערהאלטונג צענטער וואס צענטרירט  

זיך ארום אירע טייך ברעגעס. די שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו נוצט אויס די שטאט'ס לאקאציע 
פריינטליכע, דינאמישע און ווארעמע דיסטריקט וואס וועט -האדסאן ריווער, שאפנדיג א פיסגייעראויף די 

האבן פארבעסערטע אינפראסטרוקטור און גרינע שטחים, אפהיטן אויף איר היסטארישע ארכיטעקטור  
 און זיין א מאגנעט פאר באזיכער, איינוואוינער און ביזנעסער."  

  
( Homes and Community Renewal, HCRון קאמיוניטי רינּועל )ניו יארק סטעיט היימער א

"ניו יארק'ס שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו  ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, -קאמישאנער, רוט
האט צוגעשטעלט פאר קאמיוניטיס ארום די סטעיט די מיטלען צו אדרעסירן לאקאלע באדערפענישן, און  

  11לן עררייכן גענוי דאס און נאך מער פאר יעדער וואס רופט טרָאי א היים. די די היינטיגע גרענטס ווע
וועט בויען אויף טרָאי'ס   Taylor Apartmentsפינאנצירטע  -HCRפראיעקטן, אריינרעכענענדיג די 

רייכע דעסטינאציע און -עקאנאמישע שוואונג און ערנערן די שטאט'ס רעפוטאציע אלץ א קולטוריש
 לאץ וואו צו וואוינען."  געוואלדיגע פ 

  
"איך אפלאדיר גאווערנער האקול פאר איר אנגייענדע  סטעיט סענאטאר ניעל ברעסלין האט געזאגט, 

איבערגעגעבנקייט צו העלפן אויפלעבן די עקאנאמיע אין טרָאי סיטי און אין די גאנצע הויפטשטאט ראיאן.  
ריגע הצלחות, און זיי וועלן העלפן זיכער מאכן אז  פראיעקטן אין טרָאי סיטי בויען ארויף אויף פא 11די 

 טרָאי זעצט פאר צו בליהען."  
  

עררייכט דאס וואס   DRI"די אסעמבלי מיטגליד דזשַאן ט. מעקדאנעלד דער דריטער האט געזאגט, 
צו אינספירירן וואוקס אין דעזיגנירטע צענטערן פון אונזערע   —עס איז אויפגעשטעלט געווארן צו טוהן  

פארמישטע פארטייען האט פארגעשטעלט א  -מיוניטיס. די סיטי ָאוו טרָאי, ארבעטנדיג מיט לאקאלקא
פלאן וואס נעמט אריין די געדאנקען און חזון פון די קאמיוניטי און מאכט זיי פאר א ווירקליכקייט. די  

 טשטאט ראיאן."  ווירקליכקייט וועט פירן צו גרעסערע הצלחה פאר די סיטי בכלל און פאר אונזער הויפ
  

"דאס איז געוואלדיגע נייעס פאר די סיטי ָאוו טרָאי,  טרָאי סיטי מעיאר ּפעטריק מעדען האט געזאגט, 
  DRIאון עס איז א געוואלדיגע עררייכונג פאר אלע וועלכע זענען געווען פארמישט אין דעם פראצעדור. די 

געלטער זענען אן אינוועסטירונג נישט נאר אין אונזערע ביזנעסער, נאר זיי זענען אויך אן  
אר צוגענגליכע פרייזן, זיי פארשטעקערן פארבינדונגען צווישן אונזערע  איבערגעגעבנקייט צו האוזינג פ

געגנטער, ברעגע פארבינדונגען און אין ארבעטסקראפט אנטוויקלונג. מיר זענען דאנקבאר פאר  
גאווערנער האקול פאר די אינוועסטירונג אין אונזער צוקונפט, און פאר די אלע וועלכע האבן אריינגעגעבן 

פירנדע קאמיטע וואס האט דורכגעקוקט און פארשטערקערט די   DRIון געזיצן אויף די אפליקאציעס א
  ".2023פארשלאגן. מיר קוקן ארויס צו די אנהויב פון די פראיעקטן אין 

  
  שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו



  –ם א הויפט באשטאנדטייל פון איר עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגרא – DRIניו יארק סטעיט'ס 
טראנספארמירט שטאטישע צענטער געגנטער צו ווערן ווירבלנדע צענטער וועלכע אפפערן א הויכע 

קוואליטעט פון לעבן און וועלכע זענען ווי מאגנעטן פאר נייע דעוועלאּפמענט, ביזנעס, נייע דזשאבס און  
דעּפארטמענט מיט  עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט. ווערנדיג אנגעפירט דורך די סטעיט 

איז די   — NYSERDAהילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און קאמיוניטי רינּועל און 
DRI   א פרעצענדענטלאזע און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס פארט צוזאם סטראטעגישע

פריינטליכע -געדיכטע, פיסגייערפלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן דערפון זענען 
שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנדטייל אינעם העלפן ניו יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר 

פאנדעמיע, און אזוי אויך צו עררייכן די סטעיט'ס דרייסטע   19-עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד
מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין  קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ

 .  דאאיז פארעפענטליכט  DRIמער אינפארמאציע איבער די  געוואנדן אויף פריוואטע קארן.
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