
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/23/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן דאלארדיגע נארט קאנטרי געוואונער   10גאווערנער האקול אנאנסירט טייקַאנדערָאוגע אלץ  
  צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו -פון די זעקסטע רונדע פון די שטאט
  

דאונטאון אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטישע טייל פון דער סטעיטס פולשטענדיגע  ;
   עקאנאמישע אנטוויקלונג און קאמיוניטי וואקסונג סטראטעגיע

  
סטעיט וועט ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק בעאמטע צו אויפלעבן  

  טייקַאנדערָאוגע'ס שטאט צענטער
  
  

מיליאן  10גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז די טאון ָאוו טייקַאנדערָאוגע וועט באקומען 
ט קאנטרי ראיאן געווינער פון די זעקסטע רונדע פון די דאלאר אין פינאנצירונג אלץ איינס פון די נאר 

(.  Downtown Revitalization Initiative, DRIצענטער )דאונטאון( אויפלעבונג אינציאטיוו )-שטאט
 10צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו, ווערט יעדע פון די סטעיט'ס -'טע רונדע פון די שטאט6פאר די 

מיליאן דאלאר   100מיליאן דאלאר, מיט א סך הכל פון  10עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען צוגעטיילט 
עלפן קאמיוניטיס אין פארשפראכענע געלטער פון די סטעיט אין פינאנצירונג און אינוועסטירונגען צו ה

פארשטערקערן זייערע עקאנאמיעס דורכן אויפפרישן זייערע שטאטישע געגנטער צו ווערן לעבהאפטע 
  געגנטער.

  
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו איז גאר וויכטיג צו קענען טראנספארמירן שטעט ארום  -"אונזער שטאט

פריינטליכע קאמיוניטיס וואו -על און פיסגייערפריינטליכע, אפָארדעב-די סטעיט צו ווערן ענווייראמענט
"די אריינפלוס פון  האט גאווערנער האקול געזאגט. איינוואוינער און באזיכער צוגלייך קענען בליהען",

מיליאן דאלאר אין טייקַאנדערָאוגע וועט פארשענערן איר נאטורליכע שיינקייט, אויפלעבן לאקאלע   10
רייכע היסטאריע און פארזיכערן אז עס איז א קאמיוניטי וואס איז  ביזנעסער, אונטערשטרייכן איר 

   באפעסטיגט פאר די שוועריגקייטן וועלכע ליגן אין די צוקונפט."
  

צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו דינט אלץ א באשטאנדטייל פון די סטעיט'ס עקאנאמישע - די שטאט
אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן איבערמאכן שטאטישע געגנטער צו ווערן ווירבלנדע צענטערן פון אקטיוויטעטן 

עקאנאמישע און  וועלכע ברענגען א הויכע קוואליטעט פון לעבן און ציהען צו ביזנעסער, דזשאבס און 
רונדן, יעדע אויסגעקליבענע קאמיוניטי וועט  DRIהאוזינג פארשידנארטיגקייט. אזוי ווי די פארגאנגענע 

באזירטע פלאנירונג פראצעס וואס זאגט  -ארויף, קאמיוניטי-אנטוויקלען א סטרעטעגישן פלאן, פון אונטן
 אידנטיפיצירן א ליסטע פוןארויס קלאר א וויזיע פארן אויפפרישן פון דער דאונטאון און 

כאראקטאריסטישע פראיעקטן וואס האבן טראנספארמיטיווע פאטענציאל און אויסנוצן ווייטערדיגע  
  DRIפריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען. די דעפארטמענט אוו סטעיט וועט דעמאלט צוטיילן פאר 

ע פאטענציאל אויפצולעבן די פינאנצירונג צו אויסגעקליבענע פראיעקטן וואס האבן די גרעסט
  צו שטאנד ברענגען די קאמיוניטיס וויזיע. אויפפרישונג און

  



  טייקַאנדערָאוגע
זיצנדיג אינגאנצן אין די עדירַאנדעק פארק וואו לעיק דזשארדזש און לעיק טשעמּפלעין גיסן זיך צוזאם,  

איז די טאון ָאוו טייקַאנדערָאוגע אין א פאזיציע צו קענען נאך מער פארשטערקערן לעצטיגע  
ּפערטיס און  אינוועסטירונגען אין איר שטאטישע צענטער און צו פונדאסניי ברענגען פארלאזטע ּפרא

פובליק שטחים צום באנוץ כדי אריינצוברענגען א שטאלץ און מער אינוועסטירונגען אין איר שטאטישע  
געגנט. טייקַאנדערָאוגע זוכט צו מאכן נייע אינוועסטירונגען אין נייע טוריסט פלעצער און איינריכטונגען  

ן היסטארישע ציגלנע ווענט,  געבויט ארום טיפע היסטארישע שורשים, פובליק פארקס, פאררעכט
פארברייטערן מעין סטריט ביזנעסער, האוזינג אפציעס פאר צוגענגליכע פרייזן און בארייכערטע געסער  

און געלעגנהייטן אריינצוציהען ביזנעסער, טוריסטן און איינוואוינער צו די שטאט צענטער. די  
ווערן א צענטער פון פארוויילונג געלעגנהייטן  אינוועסטירונגען וועלן טראנספארמירן טייקַאנדערָאוגע צו

און ערפארונגען אין די עדירַאנדעקס און די טשעמּפלעין וואלי מיט א געגנט וואס איז פריינטליך צו  
  פיסגייער, ארומגענומען מיט נאטורליכע שיינקייט און אפענע פובליק שטחים. 

  
 Regional Economic Developmentאונסיל )די נארט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג ק

Council האט דורכגעפירט א גרונטליכע און פארמעסטנדע פראצעדור פון פארשלאגן אריינגעגעבן פון )
קאמיוניטיס איבער די גאנצע ראיאן, און זיי האבן אין באטראכט גענומען אלע קריטעריאנען בעפארן 

  רעקאמענדירן טייקַאנדערָאוגע אלץ איינע פון די נאמינירטע:
  

   דאונטאון איז קאמפאקט, מיט גוט אפגעצייכנטע גרענעצן; •

דאונטאון קען אויסניצן אויף פריעריגע, אדער גורם זיין צוקונפדיגע פריוואטע און פובליק  •
   אינוועסטירונגען;

לעצטע אדער קומענדיגע פאסטן געוואוקס פון אינעווייניג, אדער לעבן אזא דאונטאון וואס קען צו  •
   אנטוויקלען און מאכן געוואוקס אויסהאלטעוודיג;-איבער  ציען ארבעטער, שטיצן

   דאונטאון איז אן אטראקטיווע און א וואוינארט קאמיוניטי פאר פילמיניגע באפעלקערונג; •

יטעטן כאפט זיך שוין ארום, אדער האט די מעגליכקייט צו באשאפן און איינפירן  די מוניציפאל •
  וואוינעוודיגקייט און קוואליטעט פון לעבן;  פאליסעס וואס פארמערט

די מוניציפאליטעט האט אנגעפירט אן אפענע און קרעפטיגע קאמיוניטי ארויסקומענדיג מיט א   •
  פאראויסדיגע ליסטע פון פראיעקטן און איניציעטיווען; וויזיע פאר א דאונטאון אויפלעבונג מיט א

  פראצעס; און DRIדי מוניציפאליטעט האט דעם לאקאלע מעגליכקייט צו פירן דעם  •

די מוניציפאליטעט האט אידנטיפיצירט טראנספארמאטיווע פראיעקטן וואס וועלן זיין גרייט פאר   •
   פינאנצירונג. DRIדורכפיר מיט אן אינפוזיע פון  טערמיניקע-קורץ

  
מיליאן דאלאר אין סטעיט פינאנצירונג און אינוועסטירונגען   10טייקַאנדערָאוגע איז צוגעטיילט געווארן  

טערמיניגע וואוקס  -אויפצולעבן איר שטאטישע געגנט און שאפן נייע געלעגנהייטן פאר לאנג
ליסט זיך אן מיט די קאמיוניטיס אין נאכפאלגנדיג די לאקאלע פלאנירונג פראצעדור. טייקַאנדערָאוגע ש

ּפלעטסבורג, וואטערטַאון, סערענעק לעיק, ּפָאטסדעם און מאסענא וועלכע זענען געווען די נָארט 
  רונדעס.   DRIקאנטרי ראיאן'ס געווינער אין די ערשטע פינף 

  
טייקַאנדערָאוגע וועט אנהויבן דעם פראצעדור פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן צו  

דאלאר אין פלאנירונג געלטער פון די  300,000אויפלעבן איר שטאטישע צענטער מיט ביז אזויפיל ווי 
ון פארשטייער  גרענט. א לאקאלע פלאנירונג קאמיטע, צוזאמענגעשטעלט פ DRIמיליאן דאלארדיגע  10

פון די לאקאלע רעגירונג, קאמיוניטי פירער און אנדערע פארמישטע פארטייען, וועלן אנפירן די 
באמיאונגען, געשטיצט דורך א מאנשאפט פון מומחים פון דעם פריוואטן סעקטאר און סטעיט  

און  פלאנירער. דער סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן



געלעגנהייטן און אידענטיפיצירן עקאנאמישע אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, הָאוזינג און קאמיוניטי 
אויפלעבונג  -פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט יעדע קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידער

פלאן וועט פירן די  און זענען גרייט אויף באלד איינצופירן. דער סטראטעגישע אינוועסטירונג 
פירן -אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-גרענט געלטער אין ווידער DRIאינוועסטירונג פון 

דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר דאונטאון געגנט און קענען אויסניצן און פארברייטערן אויף דער  
זעקסטע רונדע וועט פארטיג   DRI'sמיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג. פלענער פאר דער  10סטעיט׳ס 

  .2023זיין אין 
  

"טייקַאנדערָאוגע איז א צענטער  סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 
פאר דרויסנדיגע פארוויילונג, ארומגענומען מיט די נאטורליכע שיינקייט פון די עדירַאנדעק בערג,  

ינאציע פאר רייזנדע פון ארום די סטעיט און לאנד צו געניסן. די  מאכנדיג עס פאר א געוואלדיגע דעסט
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו וועלן העלפן פארווירקליכן טייקַאנדערָאוגע'ס חזון - געלטער פון די שטאט

צו פארבינדן איר שטאטישע צענטער מיט די ארומיגע פארוויילונג געלעגנהייטן בשעת'ן אויך אויסנוצן די  
טיפע היסטארישע שורשים צו בארייכערן פובליק ערטער און אטראקציעס. איך קוק ארויס צו   טאון'ס

זעהן די טראנספארמאטיווע פלאן וואס טייקַאנדערָאוגע אנטוויקלט אויפרעכטנדיג איר שטאטישע  
  געגנט."

  

און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,   CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
צענטער  -"טייקַאנדערָאוגע איז א היים צו רייכע היסטאריע און נאטורליכע שיינקייט, און די שטאט

לעגנהייטן און אויפלעבונג אינציאטיוו פינאנצירונג וועט איינשפאנען די ביידע אייגנשאפטן צו פארמערן גע 
אנגעפירטע סטראטעגישע פלאן  -באגייסטערונג סיי פאר איינוואוינער און סיי פאר באזיכער. א קאמיוניטי

וועט יעצט זיין קאנצעטרירט אויף טראנספארמאטיווע פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס שטופן די  
 יע."  שטאט'ס צוקונפט אלץ א בליהענדע ראיאנישע און פארוויילונג דעסטינאצ

  
טשעיר, דזשעימס מעקענע, האט  -נארט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל קָאו 

"אונטער גאווערנער האקול'ס פירערשאפט צינדן ניו יארק'ס אינוועסטירונגען אונטער נייע  געזאגט, 
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו  -אינטערעסע און נייע אנטוויקלונגען איון אונזערע קאמיוניטיס. די שטאט

רט קאנטרי און זעצט פאר צו שטיצן און אויפטרייבן נייע עקאנאמישע וואוקס אין קאמיוניטיס ארום די נא
ניו יארק סטעיט. טייקַאנדערָאוגע האט א רייכע און אייגנארטיגע היסטאריע וואס ענטפאנגט צאללאזע  
איינוואוינער און באזיכער צוגלייך, און עס דינט אלץ א צענטראלע שטיקל פון די טאון'ס סטראטעגישע  

  פלאן, און מיר זענען שטאלץ צו שטיצן זייער אויסוואהל."
  

"די  ען וויסנָאסקעס, האט געזאגט, -יארק סטעיט היימער און קאמיוניטי רינּועל קאמישאנער, רוט  ניו
צענטער אויפלעבונג  - מיליאן דאלאר פאר טייקַאנדערָאוגע דורך די שטאט  10היינטיגע צוגעזאגטע 

אויף א  אינציאטיוו וועט ברענגען גאר נויטיגע פארבעסערונגען פאר די קאמיוניטי, בענעפיטירנדיג 
דורכן אריינמישן  פערמאנענטן אופן איינוואוינער און באזיכער פון די עדירַאנדעק בערג צוגלייך. 

פארזיכערן אז  DRIקאמיוניטי פירער און פארמישטע פארטייען אין דעם פלאנירונג פראצעדור, וועט די 
א דאנק פאר גאווערנער האקול פאר איר   טייקַאנדערָאוגע'ס לאקאלע באדערפענישן ווערן נאכגעקומען.

איבערגעגעבנקייט צו מאכן ניו יארק'ס טאונס און סיטיס וואקסן דורכן בארייכערן שטאטישע געגנטער און 
  שאפן נייע עקאנאמישע געלעגנהייטן ארום אונזער סטעיט."

  

"טייקַאנדערָאוגע זעצט פאר צו וואקסן און צו  עיט סענאטאר דעניעל ג. סטעק האט געזאגט, סט
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו וועט -מיליאן דאלאר פון די שטאט  10די אנטוויקלען איר שטאט צענטער.  

פאראויס רוקן די באמיאונגען און זיכער מאכן אז טייקַאנדערָאוגע בלייבט א צענטער פון עקאנאמישע און 
די  פארוויילונג אקטיוויטעטן פאר עדירַאנדעק ּפארק איינוואוינער און באזיכער צוגלייך פאר פילע יארן אין 

  צוקונפט."



  
"די מענטשן פון טייקַאנדערָאוגע זענען צווישן די אסעמבלי מיטגליד מעטיו סימּפסאן האט געזאגט, 

מיטגעטיילטע  -פלייסיגסטע ארבעטנדע פאמיליעס און מענטשן אין די נארט קאנטרי. זיי האבן א ברייט
אריין די ארבעט יעדע איינציגסטע טאג צו   חזון פון וויאזוי זייער טאון שטרעבט צו אויסקוקן, און זיי לייגן
צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו סיגנאלירט  -זעהן די חזון ווערנדיג פארווירקליכט. די גרענט פון די שטאט

א גלויבונג אין די חזון פון די וועלכע קוקן זיך צו פונדערווייטנס. מיט די מיטלען וועט טייקַאנדערָאוגע  
פאראויס צו פארווירקליכן פילע פון די ציהלן וועלכע זענען אויסגעלייגט געווארן  נעמען א ריזיגע שפרונג 

  צו ארויסברענגען די אינערליכע לעבעדיגע קאמיוניטי וואס עס איז עכט."
  

"די טאון ָאוו טייקַאנדערָאוגע איז  טייקַאנדערָאוגע טאון סּוּפערווייזאר, מארק א. רייט, האט געזאגט, 
געלעגנהייט. מיר קוקן ארויס צו   DRIניו יארק סטעיט און גאר באגייסטערט מיט די   גאר דאנקבאר פאר

זעהן אונזער חזון פאר עקאנאמישע אויפלעבונג ווערנדיג ערפילט. די געלעגנהייט בענעפיטירט נישט  
נאר אונזער שטאטישע געגנט נאר אויך גאנץ טייקַאנדערָאוגע און אויך די ארומיגע לאקאלע שטעט און  

  די ראיאן פון עסעקס קאונטי."

   
  צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג-איבער די שטאט

צו פארשנעלערן און   2016צענטער אויפלעבונג איניציאטיוו איז אוועקגעשטעלט געווארן אין - די שטאט
פארברייטערן די אויפלעבונג פון שטאטישע צענטערן און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון די סטעיט צו  

רנדיג אנגעפירט דורך די  דינען אלץ צענטערן פון אקטיוויטעט און טרייב קרעפטן פאר אינוועסטירונג. ווע 
סטעיט דעּפארטמענט מיט הילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און קאמיוניטי רינּועל  

א פרעצענדענטלאזע און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס   DRIאיז די  — NYSERDAאון 
ון די רעזולטאטן דערפון זענען  פארט צוזאם סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, א

פריינטליכע שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנדטייל אינעם העלפן ניו -געדיכטע, פיסגייער
פאנדעמיע, און אזוי  19-יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד

הלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק אויך צו עררייכן די סטעיט'ס דרייסטע קלימאט צי
  טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין געוואנדן אויף פריוואטע קארן.

  
מיליאן דאלאר צו   600אין די ערשטע פינף יאר פון דעם פראגראם האט די סטעיט פארשפראכן 

וערן און וועלכע האבן די שטאט צענטערן וועלכע זענען רייף צו אויפגעלעבט ו 59אינוועסטירן אין 
פאטענציאל צו ווערן ווי א מאגנעט צו צוציהען נייע דעוועלאּפמענטס, ביזנעס, דזשאבס, מער  

  עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט און געלעגנהייטן.
  

ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג  10אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט'ס 
קאונסילס באזירט אויף די פאטענציעל פון די שטאטישע צענטער פאר טראנספארמאציע. יעדע  

פלאן  מיליאן צו אנטוויקלען א דאונטאון סטראטעגישע אינוועסטירונג  $10קאמיוניטי ווערט געשאנקען 
און אדורכפירן וויכטיגע סטימולירטע פראיעקטן וואס פראגרעסירט די קאמיוניטיס וויזיע אויפצולעבן און 

  אויסניצן מער פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.
  

  . דאאיז פארעפענטליכט  DRIמער אינפארמאציע אריבער די 
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