
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/20/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר שוין פארטיילט געווארן אין ערשטע רונדע  102גאווערנער האקול אנאנסירט מער פון  
 פון די 'ברענג צוריק ניו יארקע קאמיוניטיס אינציאטיוו' 

 
מיליאן דאלאר צו אויפלעבן שטאט צענטערן  81.7פראיעקטן געשאנקען גרענטס אין סומע פון  64

  יטן און ברענגען עקאנאמישע געלעגנהי
  

מיליאן דאלאר פאר ספעציעלע   19.7געשאנקען   –אלבאני, ענדיקאט און יוטיקע   –קאמיוניטיס דריי 
פראיעקטן וועלכע וועלן טראנספארמירן זעהבארע חרוב'ע ּפראּפערטיס צו אויפטרייבן קאמיוניטי און  

  עקאנאמישע וואוקס
  
  

דאלאר איז פארטיילט געווארן  מיליאן  102גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז מער פון 
 Restore New Yorkפראיעקטן דורך די 'ברענג צוריק ניו יארקע קאמיוניטיס אינציאטיוו' ) 64פאר 

Communities Initiative  ברענג צוריק ניו יארק' שטיצט אויפלעבונג באמיאונגען דורך לאקאלע' .)
ת, אריינבלאזן א נייע חיות אין שטאט  אוועקנעמען חורבורעגירונגען אריבער די סטעיט, העלפנדיג 

צענטערן און ברענגען עקאנאמישע געלעגנהייטן אין קאמיוניטיס אריבער די גאנצע סטעיט. דער  
פראגראם, וואס ווערט אנגעפירט דורך עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, איז געאייגנט צו העלפן 

רעגירונגען אויפצולעבן זייערע קאמיוניטיס און מוטיגן ביזנעס אינוועסטירונג, פארגרעסערן די  לאקאלע 
צאל פון לאקאלע הייזער, צוריקשטעלן ּפראּפערטיס אויף די שטייער ליסטעס און פארגרעסערן די  

  לאקאלע שטייער באזע.
  

"די 'ברענג צוריק ניו יארק' גרענטס וועלן העלפן ברענגען א נייע פנים צו שטאט צענטערן ארום אונזער  
סטעיט און טראנספארמירן ליידיגע, חרוב'ע און נישט אויסגענוצטע געביידעס צו ווערן לעבעדיגע וויכטיגע 

ן דאלאר אין סטעיט מיליא 102"א דאנק די האט גאווערנער האקול געזאגט. קאמיוניטי ערטער", 
אינוועסטירונג, בלאזן מיר אריין א נייע חיות אין קאמיוניטיס פון האדסאן ביז נָארט העמּפסטעד,  

אויפטרייבנדיג נייע עקאנאמישע אקטיוויטעט און פארזיכערנדיג אז ניו יארק סטעיט זעצט פאר צו זיין א  
  זייערע פאמיליעס."פלאץ וואו מענטשן קומען וואוינען, ארבעטן און אויפציהען 

  
מיליאן דאלאר איז געשאנקען געווארן פאר דריי לאקאלע רעגירונגען אין די רונדע פאר   19מער פון 

 Centralמיליאן דאלאר פאר דעם  9.75ספעציעלע פראיעקטן. אלבאני סיטי וועט באקומען 
Warehouse מיליאן דאלאר צו   6קומען פראיעקט, די ווילעדזש ָאוו ענדיקאט אין ברּום קאונטי וועט בא

מיליאן דאלאר   4געביידע און יּוטיקע סיטי אין אניידע קאונטי וועט באקומען  IBMרענאווירן די געוועזענע 
ספעציעלע פראיעקטן באקומען גרענטס אין אזעלכע געגנטער וואו א  געביידע.   Mayroצו איבערמאכן די 

זעהבארע, חרוב'ע ּפראּפערטי פאראורזאכט שווערע עקאנאמישע שאדן און האט א נעגאטיווע השפעה 
 אויף די אלגעמיינע עקאנאמישע אנטוויקלונג פאטענציאל פון די קאמיוניטי. 

  



"די  און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,  CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
' אינציאטיוו בלאזט אריין א פרישע חיות אין אונזערע שטאטישע צענטערן, און עס איז NY'ברענג צוריק  

א קריטישע מיטל צווישן די מיטלען פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג צו קענען איבערבויען קאמיוניטיס 
די געלטער וועלן העלפן לאקאלע רעגירונגען טרעפן לייזונגען צו חרוב'ע    וועלכע דארפן עס די מערסטע.

 געביידעס כדי זיי זאלן זיך קענען רוקן פאראויס אין די ריכטונג פון א לעבעדיגערע צוקונפט." 
 

מערקווירדיגע פראיעקטן פון יעדע ראיאן זענען אויסגערעכנט אונטן, און א פולע ליסטע פון פראיעקטן 
 . דא קומען געלטער איז פארעפנטליכט וועלכע בא

 
  מיליאן דאלאר צו שטיצן אכט פראיעקטן. 19.75די הויפטשטאט ראיאן איז געשאנקען געווארן 

 מערקווירדיגע פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

 Centralמיליאן דאלאר פאר  9.75)דעזיגנירט אלץ ספעציעלע פראיעקט(   -אלבאני סיטי  •
Warehouse: Central Warehouse  ,495,000איז א שווער חרוב'ע, שטארק זעהבארע-

פיסיגע וועירהאוז אין אלבאני'ס שטאט צענטער. דער פראיעקט וועט טראנספארמירן די  -קוועירס
וואוינונג אּפארטמענטס מיט פלאץ פאר ביזנעס אויף די  100געביידע צו ווערן איבער 

 אונטערשטע שטאקן.  

רענאוואציע   Wedgeway Kresgeר פאר דעם  מיליאן דאלא   2.3 -סקענעקטעדי סיטי   •
ליידיגע און -דער פראיעקט רעכנט אריין די רענאוואציע פון צוויי היסטארישע, לאנג  פראיעקט: 

פארנאכלעסיגטע געביידעס וועלכע שטייען אויף א פראמינענטע אינטערסעקשען און די  
 80צו שאפן פלאץ פאר  פיסיגע צוגאב-סקוועיר-10,000שטאקיגע, - קאנסטרוקציע פון א פינף

  נייע אּפארטמענטס און אזוי אויך ריטעיל געשעפטן אויף די ערשטע שטאק.

  געביידע איבערבויאונג פראיעקט: Crescentמיליאן דאלאר פאר דעם  1.3 - האדסאן סיטי  •
פיסיגע ליידיגע געביידע צו  -סקוועיר-18,000דער פראיעקט באשטייט פון די איבערבויאונג פון אן 

סקוועיר פיס פון  6,500ערן א פלאץ פאר וואוינונגען און ביזנעס. די געביידע וועט האבן וו
נייע דזשאבס,   30קאמערציעלע פלאץ פאר א פילם פראדוקציע וואס וועט שאפן ביז אזויפיל ווי 

סקוועיר פיס פון פלאץ פאר אן ארט גאלעריע פארשפרייט איבער צוויי שטאק, דריי נייע   2,500
סקוועיר פיס פון נייע פלעצער פאר געשעענישן אויף די דאך פון וואו    3,000מענטס און אּפארט

  מענטשן.  250מען וועט קענען זעהן די שטאט און וועלן קענען אקאמאדירן ביז אזויפיל ווי 

  
  מיליאן דאלאר צו שטיצן אכט פראיעקטן. 11צענטראל ניו יארק איז געשאנקען געווארן 

 מערקווירדיגע פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

די :  Albany Street 99/103מיליאן דאלאר צו איבערבויען  2 -ווילעדזש ָאוו קעזענָאוויע   •
וועט רענאווירן צוויי ּפראּפערטיס וועלכע זענען  Albany Street 103און  99איבערבויאונג פון 

 30געשטאנען ליידיג און פארנאכלעסיגט פאר צוואנציג יאר צו ווערן א געביידע מיט 
אּפארטמענטס און דריי שטאק פון ריטעיל געשעפטן. דאס וועט פארמאכן א ליידיגע לאך אין די 

main street  קע אין די הארץ פון די ווילעדזש  פריינטליכע שטרע- א פיסגייער – דיסטריקט– 
  געשאפן דורך די געוועזענע גאז סטאנציע און געשעפטן פון קאר חלקים.

די שטאט וועט מיליאן דאלאר פאר דעם וואשינגטאן סקוועיר פראיעקט:  1.5 -סירעקיוס סיטי  •
צפון זייט. מיליאן דאלאר צו איבערבויען פיר ּפראּפערטיס אין די שטאט'ס  100אויסנוצן איבער 

נייע האוזינג יוניטס מיט אפציעס פאר מארקעט ראטע   224דער פראיעקט וועט שאפן מער פון 
  און ביליגערע רענט אין די אנגעשטרענגטע געגנט.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FRESTORE-NY-2022-Project-Details-by-Region.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5ecca41d93b9488ee56608dae2a8a2da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071511416587819%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BDd%2BTduDKZ5xE%2F03pDtkpA8HmbNdFzQSKb0P1nlyCQo%3D&reserved=0


פראיעקט  Castleדער פראיעקט:  Castleמיליאן דאלאר פאר דעם  1 -ָאנָאנדַאגַא קאונטי   •
רכע אין סירעקיוס סיטי'ס דרום געגנט צו ווערן א  וועט איבערבויען א ליידיגע שטיינערנע קי

טיים - פּול 13קאנפערענץ און געשעעניש זאל מיט א פולשטענדיגע קאמערציעלע קיך, שאפנדיג 
, א פירמע Simply Ingram LLCטיים דזשאבס. בעפארן אפגעקויפט ווערן דורך -ּפארט  29און 

ום פון מינאריטעט אדער פרויען(, איז די פירמע )אין אייגנט MWBEוואס איז דעזיגנירט אלץ א  
נאכן שטיין ליידיג   Greater Syracuse Land Bankּפראּפערטי געווען אין די אייגנטום פון די 

  יאר. 20פאר איבער  

  
  מיליאן דאלאר צו שטיצן פינף פראיעקטן.  10די פינגער לעיקס איז געשאנקען געווארן מער פון  

 מערקווירדיגע פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

מיליאן דאלאר פאר די ראטשעסטער ריווערוועי שטאט צענטער מזרח  5 -ראטשעסטער סיטי   •
באשטייענדיג פון די איבערבויאונג פון ביז אזויפיל ווי פינף ליידיגע סטרוקטורן אין אינציאטיוו:  

צענטער. די געביידע רענאוואציעס און זייער פריוואטע אייגנטום אויף די מזרח זייט פון די שטאט  
צוריקקער צו זיין פולשטענדיג פארנומען וועלן ביישטייערן צו די אנגייענע אויפלעבונג פון די 

  שטאטישע געגנט.

די   :Newark Health and Wellness Centerמיליאן דאלאר פאר די  2 -וועין קאונטי   •
ויס שטופן די ווילעדזש ָאוו נּוארק'ס ברייטע פינאנצירונג פאר דעם פראיעקט וועט פארא

קאמיוניטי אינוועסטירונג צו אויספירן אירע איבערבויאונג פלענער אין איר שטאט צענטער  
אויפלעבונג אינציאטיוו גרענט. דאס אראפווארפן א פארנאכלעסיגטע געביידע ברענגט די  

יטי פארמעגן דורכן אויפבויען די געלעגנהייט צו אדרעסירן א חורבה און בויען א נייע קאמיונ
  צענטער.

  
  מיליאן דאלאר צו שטיצן איין פראיעקט. 1.265לאנג איילענד איז געשאנקען געווארן  

  

ארבעטסקראפט  New Casselמיליאן דאלאר פאר די  1.265 -טַאון ָאוו נָארט העמּפסטעד  •
די טַאון וועט אריבערגיין איבערבויאונג און איבערמאכונג פון דריי האוזינג דריטע שטאפל:  

-, א געגנט מיט הויפטזעכליך מענטשן מיט נידעריגNew Casselפארלאזטע ּפראּפערטיס אין 
איינמאל די היימער וועלן זיין פארענדיגט וועלן זיי געגעבן וווערן מיטלמעסיגע איינקונפט. -יז ב

אדער ווייניגער פון די  80%פאר מענטשן וואס קויפן א היים צום ערשטן מאל וועלכע פארדינען 
 (.  AMIארטיגע דורכשניטליכע איינקונפט )

  
  אכט פראיעקטן.מיליאן דאלאר צו שטיצן  9.24האדסאן ראיאן איז געשאנקען געווארן -די מיד 

 מערקווירדיגע פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

 Washington 630אויף  Cosmo's Fresh Marketמיליאן דאלאר פאר  2 -ּפיקסקיל סיטי  •
Street :  דער פראיעקט וואס איז שוין באשטעטיגט געווארן דורך די ּפיקסקיל פלאנירונג באורד

צו ווערן די  Washington Street 630וועט טראנספארמירן און פארברייטערן די פארלאזטע 
. די ביזנעס אקטיוויטעט וואס וועט  Cosmos' Fresh Marketפיסיגע -סקוועיר-12,000נייע 

ועט אריינברענגען א נייע לעבן צו די ליידיגע געביידעס אין די געגנט,  ארויסקומען דערפון ו
  נייע דזשאבס. 30ברענגענדיג וויכטיגע סערוויסעס פאר די געגנט און ביז אזויפיל ווי  

:  Center for Photography at Woodstockמיליאן דאלאר פאר די  1.5 -קינגסטאן סיטי  •
-40,000וועט איבערנוצן און איבערבויען א  Center for Photography at Woodstockדי 



פיסיגע געוועזענע ציגאר פאבריק צו ערלויבן די ארגאניזאציע זיך צו אריבערציהען פון א  -סקוועיר
פיל קלענערע פלאץ כדי צו פארברייטערן איר וואקסנדע קונסטווערק און קולטורישע פראגראמען 

  דע שעפערישע קונסטווערק סצענע.טאון קינגסטאן, א געגנט מיט א בליהענ-אין מיד

דאס איז אן    ּפראּפערטיס: Lander Streetמיליאן דאלאר פאר די  1.45 - ניּובארג סיטי  •
איבערבויאונג פראיעקט פאר דריי געביידעס וועלכע זענען געשטאנען ליידיג קרוב צו צען יאר. די  

  וניטס.נויטיגע אפָארדעבעל האוזינג י- גאר 12ּפראּפערטיס וועלן שאפן 

  
מערקווירדיגע    מיליאן דאלאר צו שטיצן זיבן פראיעקטן. 14די מאוהאק וואלי איז געשאנקען געווארן 

 פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

 Mayroמיליאן דאלאר )דעזיגנירט אלץ ספעציעלער פראיעקט( פאר די  4 -יּוטיקע סיטי   •
דאס איז א שטארק זעהבארע חרוב'ע ּפראּפערטי אין יּוטיקע'ס שטאט צענטער. די געביידע: 

געביידע וועט טראנספארמירט ווערן צו זיין א ּפראּפערטי מיט ריטעיל געשעפטן, אפיס פלעצער  
ּפארטמענטס אויף די מארקעט ראטע, און דער פראיעקט וועט העלפן נייע א  47און 

טראנספארמירן א שטאט צענטער איינמאל עס וועט זיין פארענדיגט צוליב די גרויסקייט און 
  לאקאציע דערפון.

דער פראיעקט זיצט אויף קָארנערס:  5מיליאן דאלאר צו אראפווארפן  2 -אמסטערדאם סיטי  •
איינס פון די פארנומענסטע רּוטס אין די שטאט און איז א גאר זעהבארע שטאך אין אויג. דאס  

אראפווארפן און דעוועלאּפען די שטח וועט צוגרייטן די שטח פאר די מארקעט פון איבערבויאונג,  
טרירנדיג זיך אויף אפָארדעבעל האוזינג און קאמערציעלע באנוצן. דער פראיעקט איז א  קאנצע

  הויפט פראיעקט סיי פאר די סיטי און סיי פאר די קאונטי.

 Sperry UNIVACמיליאן דאלאר צו איבערבויען די געוועזענע  2 - איליאן ווילעדזש  •
ּפראּפערטי און עס מאכן פאר א פלאץ  דער פראיעקט וועט נעמען א ליידיגע חרוב'ע קאמפלעקס: 

ראטע וואוינונגען וועלכע זענען אין הויכע פארלאנג אין די ווילעדזש. דער  -מארקעט 81מט 
פראיעקט האט אן איבערגעגעבענער דעוועלאּפער מיט אן אויפגעוויזענע רעפוטאציע פון סוקסעס  

  אין די מאוהאק וואלי.

  
מערקווירדיגע  מיליאן דאלאר צו שטיצן ניין פראיעקטן.  10ווארן די נָארט קָאנטרי איז געשאנקען גע

 פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

די  איבערבויאונג:  Oval Loftsמיליאן דאלאר פאר די  1.35 - ווילעדזש ָאוו טָאּפער לעיק  •
Oval Lofts    איבערבויאונג וועט דעוועלאּפען די געוועזענע האלץ פאבריק געביידעס און

סקוועיר פיס פון קאמערציעלע שטח   2,500ראטע יוניטס און -מארקעט  71דזשָאנקיַארד צו ווערן 
  אין טָאּפער לעיק'ס שטאט צענטער.

  רבויאונג:איבע Public Square 75-79מיליאן דאלאר פאר די   1.35 -ווָאטערטַאון סיטי   •
שטאקיגע געביידע מיט -רעכנט אריין אראפווארפן א חרוב'ע געביידע און קאנסטרוקציע פון א פיר

ראטע אּפארטמענטס  -סקוועיר פיס פון קאמערציעלע שטח, א רעסטוראנט און מארקעט 19,000
  אין ווָאטערטַאון'ס שטאט צענטער.

דער  איבערבויאונג:  Six Depot Streetמיליאן דאלאר פאר די   1.3 -ּפָאטסדאם ווילעדזש   •
פראיעקט באשטייט פון דאס איבערמאכן א ליידיגע קאנפיסקירטע שטח צו ווערן פלאץ פאר  

  ביזנעס, געשעענישן און פיר אּפארטמענטס אין ּפָאטסדאם'ס שטאט צענטער.

  
  מיליאן דאלאר אין שטיצע פון אכט פראיעקטן. 15.7 געווארן איבער די סאוטערן טיער איז געשאנקען

 מערקווירדיגע פראיעקטן רעכענען אריין:  



  

  מיליאן דאלאר פאר די 6)דעזיגנירט אלץ ספעציעלער פראיעקט(  -ווילעדזש ָאוו ענדיקאט   •
IBM North Street  550,000: רעכנט אריין צו אראפווארפן די אראפווארפונג פראיעקט 

סקוועיר פיס פון ליידיגע אינדוסטריאלע/קאמערציעלע שטח וואס קען מער נישט אקאמדירן  
אקער שטח וואס איז גרייט -10נג צוועקן. דער פראיעקט וועט שאפן א מאדערנע מעניופעקטשורי

  צו אנהויבן געבויט ווערן פאר אן ערווארטעטע נייע דעוועלאּפמענט אין די אינדוסטריאלע ּפארק. 

רעכנט אריין די   :Clinton Street 187מיליאן דאלאר פאר  2.95 - בינגהעמטאן סיטי  •
דעוועלאּפמענט פון א ליידיגע שטח אין די שטאט'ס ערשטע ווָארד צו ווערן א פילשטאקיגע  

אפָארדעבעל רענט יוניטס, אויסגעשטאט מיט איינריכטונגען פאר די טענאנטס   102געביידע מיט 
 און די צוגאבליכע ביזנעס טענאנטס.  

דער פראיעקט וועט   :Kirksideהאטעל אין מיליאן דאלאר פאר די  1.8 - רַאקסבורי טַאון  •
צו ווערן א האטעל/רעסטוראנט מיט אן   Kirkside Estateאיבערמאכן די היסטארישע 

אריינגעבויטע בילדונג פראגראם וואס איז געמאכט צו ערמעגליכן פאר מענטשן וועלכע ווילן ווערן 
ו לערנען מיט למעשה'דיגע  פראפעסיאנאלן אין די גאסטגעבונג און טוריזם אינדוסטריע זיך צ

  ערפארונג.

  
מערקווירדיגע  פראיעקטן. 10מיליאן דאלאר צו שטיצן  10.5מערב ניו יארק איז געשאנקען געווארן 

 פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

דער פראיעקט וועט געביידע:  Welch'sמיליאן דאלאר פאר די   1.5 -וועסטפיעלד ווילעדזש   •
שטאקיגע צעמענטענע און  - באנוץ פון די דריי-מאכן א היסטארישע איבערבויאונג און איבער

טרויבן זאפט פירמע פאר זייער   Welch'sדורך די   1909געביידע. געבויט אין  Welch'sציגלנע 
אפיס הויפטקווארטיר, האט די געביידע היסטארישע און ראיאנישע געוויכט. דער פראיעקט וועט 

 46אריינגיסן קאמערציעלע אינוועסטירונג און פארבעסערן די לאקאלע האוזינג סטַאק דורכן בויען 
 מארקעט געגנט.  נייע האוזינג יוניטס וועלכע פעהלן גאר שטארק אויס אין די 

 :Lowry Schoolמיליאן דאלאר פאר די איבערבויאונג פון  1.5  -נארט טָאנעווַאנדע סיטי   •
מיטעלע סקול,    Lowryדער פראיעקט וועט אריינרעכענען דאס איבערבויאונג פון די געוועזענע 

אזט . די געביידע איז געשטאנען ליידיג און פארלPayne Avenue 621וואס געפונט זיך אויף 
ביזנעס געגנט. ראטשעסטער'ס   Payne Avenueאון איז געווארן א חורבה אין די  2006זינט 

Cornerstone Group LTD  האט יעצט אן אפקויף אפמאך מיט די ּפרַאּפערטי אייגנטומער צו
  אפָארדעבעל אּפארטמענטס פאר עלטערע מענטשן. 87איבערבויען די פלאץ צו ווערן 

די   איבערבויאונג: Olean City Centreמיליאן דאלאר פאר די   1.25 - אליען סיטי   •
רענאוואציע פון די שטח וועט אריינרעכענען איבערמאכן די ציגלנע דרויסנדיגע וואנט און  

מאדערניזירן די דרויסנדיגע חלק פון די געביידע, אראפווארפן און רענאווירן די דעכער און  
ון די געביידע, ערזעצן די דאך און אראפווארפן די סקיילייטס פון די מיטגעטיילטע חלקים פ

שטח וואס וועט ערלויבן די קאנסטרוקציע   Bon-Tonגעוועזענע טענאנט פלעצער און געוועזענע 
פון ריטעיל געשעפטן מיט די פנים צו די גאס און אפָארדעבעל האוזינג יוניטס אויף די אויבערשטע  

ס רוקן די קאמיוניטי'ס אנגייענדע אויפלעבונג  שטאק. דער פראיעקט וועט ווייטער פאראוי
 באמיאונגען.  

  
אז אפליקאציעס ווערן יעצט אנגענומען פאר די צווייטע רונדע   אנאנסירטגאווערנער האקול האט לעצטנס 

. ערשטיגע בריוון אנגעבנדיג די כוונה צו אּפלייען 2023, 27פון 'ברענג צוריק ניו יארק' ביז יאנואר 
יס, טַאונס און . סיט2022, 30)לעטערס ָאוו אינטענט( האבן געדארפט אריינגעגעבן ווערן ביז נאוועמבער 

ווילעדזשעס זענען אלע בארעכטיגט צו אּפלייען פאר שטיצע פאר פראיעקטן וועלכע נעמען אריין דאס  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-applications-open-round-two-restore-new-york&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C5ecca41d93b9488ee56608dae2a8a2da%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071511416744054%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1feGAPhYgEvb8s%2FUvx11nlBA21QlXZAHWZaP8stRjv8%3D&reserved=0


קאנסרוקציע, פאררעכטן אדער איבערבויען א ליידיגע, פארלאזטע, קאנפיסקירטע און  -אראפווארפן, די
  'סּורּפלָאס' ּפראּפערטיס.

  

  איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט
״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״ איז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור. די מיסיע פון 

ESD   איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן דאס שאפן
פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע  

מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס. דורכן נוצן  
צו פארמערן   ESDהלוואות, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט 

פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און שטיצן בליהענדע  
אגענטור וואס טוט   איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע ESDקאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט. 

אויפזען אויף די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון די  
׳איי לָאוו ניו יארק׳, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע איבער ראיאנישע  

און   www.regionalcouncils.ny.govוכט קאונסילס און איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, באז 
http://www.esd.ny.gov.  

  
###  
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