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 מיליאן 10גאווערנער האקול אנאנסירט טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר אנעידע אלץ טייל פון 
  דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו

  
, ס פיסגייער און בייק צוגענגליכקייט'צענטער אויפלעבונג פראיעקטן פארמערן די סיטי-אכט שטאט

פארברייטערן ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן און פארבעסערן פובליק ערטער און 
  באקוועמליכקייטן 

  
  דאס דעזיין זענען פארעפנטליכט 'געמאלענע בילדער פון דעם פראיעקט

  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אכט טראנספארמירנדע פראיעקטן איו די סיטי פון אנעידע 
די גרענטס וועלן . צענטער אויפלעבונג פלאן גרענט- מיליאן דאלערדיגע שטאט10אלץ טייל פון דעם 

  . אויסנוצן די קאמיוניטיס רייכע היסטארישע ריסאורסעס צו שאפן מער האוזינג און ביזנעס געלעגנהייטן
  
צענטער אויפלעבונג פלאן שטעלט צו קריטישע געלטער וואס פארזיכערן אז אונזער ניו -אונזער שטאט"

די זייער ". האט גאווערנער האקול געזאגט" ,יארק ביזנעסער בליען אין אונזער ארטיגע קאמיוניטיס
גענויטיגטע עקאנאמישע אנטוויקלונג געלטער צוגעשטעלט פאר די סיטי פון אנעידע מיט אן אייגנארטיגע 

איך . צענטער און ציען נייע עקאנאמישע אינוועסטירונגען צו די געגנט-געלעגנהייט צו אויפלעבן די שטעט
ס פארשריט און די ווירקונג וואס אונזער ארטיגע עקאנאמישע 'קוק ארויס צו נאכפאלגן די סיטי

אנטוויקלונג פרואוון וועלן ווייטער האבן צו שאפן מער ארבעט און קאמיוניטי טראנספארמאציע איבער די 
  ."סטעיט

  
די סיטי פון אנעידע האט זיך אנטוויקלט און געוואקסן ארום די פארברייטערונג פון די ניו יארק סטעיט 

ס און שטרייכט ווייטער אונטער די קאנאל היסטאריע אלס א אורזאך פאר '1830קאנאל סיסטעם אין די 
צענטער ענטהאלט -צוגענגליכע שטאט, ס טיפע'די סיטי. טוריסם און קוואליטעט פון לעבן, וואוקס

ס 'אנעידע. באדייטנדע ארכיטעקטוראלע און היסטארישע אסעטס אויף וואס צו בויען איר אויפלעבונג
פובליק באקוועמליכקייטן און גאס אויפבוי און , אויפלעבונג איז פאקוסירט אויף פארבעסערן אירע פארקס

  . באנוץ ערטער-שאפן נייע געמישטע
  

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

דורך די סטעיט דעּפארטמענט וואס שטעלט צו טעכנישע הילף אזוי ווי יעדע אנטיילנעמנדע קאמיוניטי 
אנטוויקלט א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וואס אידענטיפיצרט ספעציפישע פראיעקטן מיט אן 

  .צענטער געגנט-אייגנארטיגע חזון פאר די אויפלעבונג פון די שטאט
  

 שטיצן עטליכע צילן און DRIדי ספעציפישע פראיעקטן וועלכע וועלן פינאנצירט ווערן דורך די 
ווי צום , ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן'סטראטעגיעס וועלכע ווערן אויסגערעכנט אין די קאמיוניטי

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Oneida_Projects.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856612558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KY1rWqwU5lViDYI0sNiIvvwNNI7XoN82EG0xynWg6GA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Oneida_Projects.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C930825998933472e088808dae38b12a5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072483856612558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KY1rWqwU5lViDYI0sNiIvvwNNI7XoN82EG0xynWg6GA%3D&reserved=0


פארברייטערן ביזנעס און האוזינג ; פארמערן צוגענגליכקייט פאר פיסגייער און בייקס- ביישפיל 
און פארבעסערן פובליק ערטער און ; געלעגנהייטן דורך איבערמאכן און טוישן געביידעס וואס שטייען שוין

 וועט DRI מיליאן דאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג אין די פראיעקטן דורך די 9.7די . באקוועמליכקייטן
זיך רעכענען אויף נאך אנדערע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אזוי ווי די אויפלעבונג פראצעדור 

  . מאכט פארשריט און גייט אריין אין שוואונג
  

  :די פראיעקטן רעכענען אריין
  

  ס צוגענגליכקייט פאר פיסגייער און בייקס'פארמערן די סיטי
  

  $ 1,521,000:  סומעDRI- צענטער געביידעס און גאסן -פארבעסערן שטאט
, מעדיסען סטריט, בראוד סטריט, פארבעסערן גאסן און אויספלאסטערונג צו טיילן פון מעין סטריט

  .מיט בייק אויפבוי צוגעלייגט צו סקאנאנדאוע סטריט, און וואנדערבילט אוועניו, פאריער סטריט
  

פארברייטערן ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן דורך ווידער אנטוויקלען און איבערמאכן יעצטיגע 
  געביידעס

  
  $ 2,900,000:  סומעDRI- איבערמאכן די ליידיגע האטעל אנעידע 

באנוץ ארט אריינגערעכנט -צענטער געמישטע-איבערמאכן די אייקאנישע האטעל צו צושטעלן נייע שטאט
  .קרעטשמע און א זאל/א רעסטאראנט, עטליכע אפארטמענטס

  
  $ 1,569,000:  סומעDRI- געביידע  (Devereaux)איבערמאכן און פארבעסערן די דעוועראו 

פארקויפן און , באנוץ וואוינונג-איבערמאכן און פארבעסערן די דעוועראו געביידע צו א געמישטע
  . קאמערשעל ווידער אנטווקילונג

  
:  סומעDRI- ווידער אנטוויקלען די לערמאן געביידע פאר קאמערשעל און וואוינונג באנוצן 

1,141,000$  
אריינגערעכנט די שאפונג ,  סקווער פיס20,000ווידער אנטוויקלען א קוים באנוצטע געביידע צו נוצן אלע 

און פארברייטערן די אנגייענדע , אויסגעשטעלטע אפארטמענטס און קאמערשעל ערטער-הויז-פון טאון
  . ארט צו ארייננעמען נייע אפיסעס און א קאנפערענץ צימערCoWorksאנעידע 

  
  $ 600,000:  סומעDRI- אנטוויקלען א שטאט צענטער פארבעסערונג קאסע 

, שאפן א צוגעפאסטע סומע קאסע פאר אויסזען פארבעסערונגען און אינערליכע פארבעסערונגען
די געלט וועט ווערן אויסגעטיילט דורך . אריינגערעכנט שווערע געצייג און פערמענאנטע אינסטאלאציעס

  .מעדיסאן קאונטי
  

  100,000$:  סומעDRI- באזירטע זאונינג איבערלייג דיסטריקט -אויפשטעלן א פארם
 געגנט צו פארזיכערן אז DRIבאזירטע קאוד און איבערלייג דיסטריקט פאר די -שאפן א פארם

  .ווייטערדיגע אנטוויקלונג קומט נאך די שיינקייט ציל פון די סיטי
  

   פארבעסערן פובליק ערטער און באקוועמליכקייטן 
  

  1,059,000$:  סומעDRI- ס מעמאריעל פארק 'פארבעסערן פאסיליטיס ביי וועטעראנ
ס פעלד קאמפוס און אריינלייגן ' ספלעשפעד און א פיקלבאל קאורט אויף די וועטעראנADAאריינלייגן אן 

אנטוויקלען א נייע מעמאריעל ארט ביי . אפגרעידס פאר די באדעהויז פאסילטיס/פאררעכטונגען
  .ס מעמאריעל פלעיפעלד צו באערן וועטעראנען פון פארשידענע מיליטערישע קרעפטן'וועטעראנ



  
( Area Youth Soccer Organization, AYSO)אנטוויקלען געגנט יוגנט סאקער ארגאניזאציע 

  760,000$:  סומערDRI- סאקער פעלדער 
-בויען סאקער פעלדער און פארקינג ערטער אויף געוועזענע פארפלייצונג ערטער צו מוטיגן שטעט

  . האט שוין באשטעטיגט דאס באנוצן צו געבויעט ווערן אויף דעם ארטFEMA. צענטער געגענט ספארטס
  

צענטער -ס שטאט'ניו יארק ",ראדריגעז האט געזאגט. ניו יארק סעקרעטאר אוו סטעיט ראבערט דזש
צענטער געגנטער -צוגענגליכע שטאט, אויפלעבונג פלאן מאכט סטראטעגישע אינוועסטירונגען אין קליינע

אזויווי די סיטי פון אנעידע צו שטיצן עקאנאמישע וואוקס און פארבעסערן קוואליטעט פון לעבן פאר 
 מיליאן דאלאר וואס ווערט געגעבן צו אנעידע וועט אויסצאלן 10די . איינוואוינער איבער די גאנצע סטעיט

ס קאנאל היסטאריע און איר נאציאנאל 'געפירטע פראיעקטן וואס שטרייכן אונטער די סיטי-קאמיוניטי
דעזיגנירטע היסטארישע דיסטריקטס דורך איבערמאכן אייקאנישע ליידיגע און קוים באנוצטע געביידעס 

באנוץ ערטער וואס שטעלן צו האוזינג און -אזויווי די האטעל אנעידע און די דעוועראו געביידע צו געמישטע
איך קוק ארויס צו זעהן די הצלחה פון די פראיעקטן און וויאזוי זיי וועלן האבן א . פובליק זאמלונג ערטער

  ."פאזיטיווע אפעקט אויף די קאמיוניטי
  

-די שטאט", סטראטאן האט געזאגט. ניו יארק סטעיט קאנאל קארפאראציע דירעקטאר ברייען א
, צענטער אויפלעבונג פלאן איז א שיינעדיגע ביישפיל פון וואס קאמיוניטיס קענען טון ווען זיי גלייבן אין זיך

ברענגט די פראגראם א פרישע געפיל , און אינעם צייט וואס מיר בויען זיך צוריק אויף פון די פאנדעמיק
-פלאן' פארטרעט א פרעצעדענטלאזע און פארגעשריטענע DRI. פון האפענונג צו ערטער אזויווי אנעידע

, סטראטעגיע וואס שטעלט צאם סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע איינפירונג' אויס-פירט-דאן
די . צענטערן וואס זענען קריטיש מיט אויפלעבן ארטיגע עקאנאמיעס-רעזולטירנדיג אין צוגענגליכע שטאט

ס 'אכט אנעידע פראיעקטן היינט געמאלדן צייגן ווייטער די איבערגעגעבנקייט וואס גאווערנער האקול
  ."אדמיניסטראציע האט געמאכט פאר אפסטעיט ניו יארק

  
ניו יארק ",  און קאמישאנער האופ נייט האט געזאגטCEO, עמפייר סטעיט אנטוויקלונג פרעזידענט

און די אכט , ס פריערע וואוקס'ס וואקסנדע קאנאל סיסטעם האט געשטיצט אנעידע'סטעיט
. ס עקאנאמישע כחות' פראיעקטן וועלן סערווירן צו שטארקן די סיטיDRIטראנספארמאטיווע 

ארבעטן און שפילן וועלן זיין די שליסל צו , שאפן און שענער מאכן ערטער צו וואוינען, צוריקשטעלן
  ."ן צוקונפט'סיי יעצט און פאר, ס הצלחה'אנעידע

  

, ען וויסנאוסקאס האט געזאגט-ניו יארק סטעיט האומס און קאמיוניטי באנייאונג קאמישאנער רוט
די אכט פראיעקטן אין אנעידע זענען פאקוסירט אויף שטארקן און פארבעסערן פובליק "

די פראיעקטן . און קאמערשעל און האוזינג ריסאורסעס, ריקריעישאנעל געלעגנהייטן, באקוועמליכקייטן
די . צענטער-און צוגענגליכע שטאט, ברעג-הערליכע וואסער, ס רייכע היסטארישע'ברענגען ארויס אנעידע

צענטער אויפלעבונג פלאן וועט העלפן מאכן מער א פאראייניגטע ענווייראנמענט וואס שטעלט צו -שטאט
ס שטארקע 'און א געלעגנהייט צו זען די סיטי, ערפולונג און געלעגנהייט פאר איינוואוינער און באזוכער

  ״!קאנגראטולאציעס. סטראטעגישע פלאן ערפולט ווערן
  

עס איז וואונדערבארע נייעס אז די סיטי פון אנעידע  ",סטעיט סענאטארין רעיטשעל מעי האט געזאגט
די אינוועסטירונג . צענטער אויפלעבונג פלאן-איז אויסדערוועלט געווארן צו באקומען געלט פון די שטאט

אנהאלטן , צו פארבעסערן צוגענגליכקייט פאר פיסגייער און בייקס וועט העלפן שאפן מער ארבעט
די . פארבעסערן ביזנעס געלעגנהייטן און פארמערן די קוואליטעט פון לעבן פאר אלעמען, איינוואוינער

, א דאנק אייך. צענטער ארט וואס איז שוין בליענד און לעבעדיג-פראיעקטן וועלן צולייגן צו א שטאט
  ."גאווערנער האקול און די ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסעל פארן אויסוועלן אנעידע

  



מיר זענען גאר איבערראשט מיט די מעלדונג פון  ",סיטי פון אנעידע מעיאר העלען אקער האט געזאגט
איך וויל באדאנקען גאווערנאר האוקול פאר איר . DRIדי פינאנצירטע פראיעקטן פאר די אנעידע 

מיט די צאמשטעל פון סיי רעגירונג און פריוואטע . ס צוקונפט'צענטער אנעידע-אינוועסטירונג אין שטאט
עס איז א לעבנס . ס היסטאריע'פארטנערשיפ איז דאס די איינציגע גרעסטע אינוועסטירונג אין אנעידע

, איך וואלט אויך געוואלט באדאנקען אונזער ארטיגע פלאנירונג קאמיטעט. טויש פאר אונזער סיטי
  ."REDCדי דעפארטמענט אוו סטעיט און די צענטראלע ניו יארק , ס פלאנירונג דעפארטמענט'אנעידע

  
  שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו

– א הויפט באשטאנדטייל פון איר עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגראם  – DRIס 'ניו יארק סטעיט
טראנספארמירט שטאטישע צענטער געגנטער צו ווערן ווירבלנדע צענטער וועלכע אפפערן א הויכע 

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

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

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

ס דרייסטע 'און אזוי אויך צו עררייכן די סטעיט,  פאנדעמיע19-עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד
קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין 

  .דא איז פארעפענטליכט DRIמער אינפארמאציע איבער די . געוואנדן אויף פריוואטע קארן
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