
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/21/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

האדסאן שוואונג קאסע' צו פארמערן  -מיליאן דאלארדיגע 'מיד  150גאווערנער האקול אנאנסירט 
  האוזינג פאר געמישטע באנוצן און אינפראסטרוקטור פראיעקטן אריבער די ראיאן

  

די גאווערנער'ס סטראטעגיע צו אדרעסירן ניו יארק'ס   —באגלייט די 'ניו יארק געדיכטע האוזינג' 
  נייע היימער אין לויף פון די קומענדיגע צען יאר 800,000האוזינג קריזיס און בויען  

  
  דא לערנט מער און באקומט נייעס איבער דעם פראגראם 

  

  
-Midהאדסאן שוואונג קאסע' ) -גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט איינצלהייטן איבער די 'מיד

Hudson Momentum Fund פינאנצירונג אינציאטיוו ספעציפיש פאר   מיליאן דאלארדיגע 150(, א
-האוזינג וואס ווערט געבויט פאר געמישטע באנוצן און פאר אינפראסטרוקטור פראיעקטן אריבער די מיד

האדסאן ראיאן צו העלפן קאמיוניטיס ערפילן וואקסנדע אינפראסטרוקטור באדערפענישן אין ליכט פון די 
וקס פון די באפעלקערונג אריבער די גאנצע ראיאן וואס איז אנגעברענגט געווארן דורך די  לעצטיגע ווא

וואס וועט   – פאנדעמיע. צוזאמען זענען די גאווערנער'ס פארגעשלאגענע בודזשעט און די נייע קאסע 
גרויסע פארשפראכענע   –אויפגעשטעלט און פארטיילט ווערן דורך עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט 

האדסאן ראיאן וואס וועלן פארגרעסערן די האוזינג סוּפליי צו קענען נאכקומען די -סכומים פאר די מיד
  וואקסנדע פארלאנג און אינוועסטירן אין וויכטיגע אינפראסטרוקטור פראיעקטן אין די ראיאן.

  

האדסאן ראיאן  -"אלץ איינס פון די שענסטע און מערסטע היסטארישע פלעצער אין ניו יארק, איז די מיד
געווען א דיאמאנט אין די קרוין פון אונזער סטעיט וואס טרייבט אונזער עקאנאמיע און נעמט אויף נייע  

האדסאן  -י נייע מיד"ד האט גאווערנער האקול געזאגט.איינוואוינער און באזיכער שוין פאר יארן", 
שוואונג קאסע וועט העלפן פארזיכערן אז די ראיאן קען פארזעצן צו דינען אלץ א דעסטינאציע פאר  

פאמיליעס, ארבייטער, ביזנעסער און טוריסטן דורכן העלפן אדרעסירן די מאנגל אין האוזינג, שאפנדיג א  
טור וואו קאמיוניטיס דארפן עס די  יושר'דיגע האוזינג סופליי און וואקסנדע לאקאלע אינפראסטרוק

  מערסטע."
  

און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,   CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
האדסאן שוואונג קאסע וועלן איינוואוינער,  -"מיט דאס אויפשטעלונג פון גאווערנער האקול'ס מיד

אר וואו זיי באשלוסן צו וואוינען, ארבעטן און באזוכן. די ארבייטער און טוריסטן האבן מער אויסוואלן פ
קאסע וועט צוציהען די דעוועלאּפמענט פון גאר נויטיגע געמישטע באנוצן און אינפראסטרוקטור 

  פראיעקטן, פארבעסערנדיג די אלגעמיינע קוואליטעט פון לעבן אין די ראיאן." 

  

טינאציע סיי פאר טוריסטן און סיי פאר נייע קביעות'דיגע האדסאן ראיאן איז געווארן א הויפט דעס-די מיד
נייע איינוואוינער זיך אריבערציהענדיג צו די ראיאן אין לויף פון די  33,000איינוואוינער, מיט מער פון 

מיט די פראצענט פון די ראיאנישע הייזער וועלכע זענען אוועילעבעל   פארגאנגענע צוויי יאר אליין.
שטייענדיג אויף ווייניגער פון איין פראצענט לעצטע יאר איז דא א דרינגנדע נויט פאר נייע  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fmomentum&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caf62cbb8de3648974d1f08db143739eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638125999658574380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=N7JfFV1CXV3VOD8%2FmKM17aaSml44%2BH7wXz5BiTcynvE%3D&reserved=0


האדסאן  -מיליאן דאלארדיגע מיד 150דעוועלאּפמענטס צו שטיצן די אריינפלוס פון איינוואוינער. די 
וויכטיגע  -ין קאנצעטרירט אויף האוזינג מיט געמישטע באנוצן און אויף קריטיששוואונג קאסע וועט זי

האדסאן  -אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלכע שטיצן דירעקט די וואוקס אין די האוזינג סוּפליי אין די מיד
פארדינסט ארגאניזאציעס, לאקאלע רעגירונגען און פובליק -פאר-ראיאן. פריוואטע פירמעס, נישט

'ס זענען בארעכטיגט צו אּפלייען, און די  LDC'ס און IDAיט קארּפארעישענס, אריינרעכענענדיג  בענעפ
באנוצן האוזינג פראיעקטן און קריטישע -געלטער וועלן צוטיילט ווערן גלייך אויף גלייך צווישן געמישטע

נטיגע 'מעטשינג'  פראצע 50מיליאן דאלאר. א  10און  2אינפראסטרוקטור פראיעקטן מיט גרענטס צווישן 
וועט פארלאנגט ווערן פאר אלע פראיעקטן. דעטאלירטע אינפארמאציע וועט פארעפענטליכט ווערן אויף 

וועבזייטל, און פאראינטערעסירטע פארטייען קענען זיך איינשרייבן צו באקומען א מעלדונג ווען  ESDדי 
  .ESD.ny.gov/momentum די קאסע עפנט זיך און הויבט אן אננעמען אפליקאציעס ביי:

  

לעצטנס   –האדסאן שוואונג קאסע באגלייט די גאווערנער'ס סטראטעגיע פאר די גאנצע סטעיט  -די מיד
צו אדרעסירן ניו יארק'ס היסטארישע האוזינג   –'סטעיט ָאוו די סטעיט' רעדע  2023אין איר   אנאנסירט

די 'ניו יארק געדיכטע    נייע היימער אין לויף פון די קומענדיגע צען יאר. 800,000קריזיס דורכן אויפבויען 
רעכנט אריין (, איז א ברייטע און פילפאכיגע פלאן וואס New York Housing Compactהאוזינג' )

פאדערונגען און באלוינונגען פאר לאקאלע באטייליגונג צו עררייכן וואוקס אין האוזינג אין יעדע קאמיוניטי  
אזוי אז יעדע טייל פון די סטעיט זאל זיין א שותף אין די לייזונג פון די דרינגנדע קריזיס. די פלאן וועט  

באן סטאנציעס צו איבערארבעטן זייערע  MTAאויך פאדערן פון לאקאלע אינסטאנצן וועלכע האבן  
  געבויטע וואוינונג דעוועלאּפמענטס.- לאקאלע זָאונינג ּפאליסיס צו ערלויבן מער געדיכט

  
  איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט

( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור  ESDעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )
(www.esd.ny.gov 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  
רייטערטע ארטיגע  פאר׳ן סטעיט און אירע מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעב

עקאנאמיעס. דורכן נוצן הלוואות, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, 
צו פארמערן פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע  ESDשטרעבט 

איז אויך די הויפט  ESD דזשאבס און שטיצן בליהענדע קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט.
אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס טוט אויפזען אויף די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע  

אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון די ׳איי לָאוו ניו יארק׳, די סטעיט׳ס איקאנישע טוריזם 
יבער עמּפייער סטעיט  ברענד. פאר מער אינפארמאציע איבער ראיאנישע קאונסילס און א

  .www.esd.ny.govאון  www.regionalcouncils.ny.govדעוועלאּפמענט, באזוכט 

  

###  

  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס איז דא צו לייענען ביי  

   press.office@exec.ny.gov  |518.474.8418ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו קאמער | 
 

 זיך ארויסשרייבן 
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