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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA DOSTĘPNOŚĆ KWOTY W WYS. 3,5 MLN USD 
W CELU WSPARCIA LOKALNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU  

  

Fundusze są przeznaczone na wsparcie techniczne w hrabstwach w celu 
wdrożenia projektów ekologicznych  

 
Inwestycje środowiskowe przyspieszają realizację wiodących celów 

klimatycznych stanu Nowy Jork  

  

W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił nową inicjatywę mającą 
przyspieszyć działania w zakresie zmian klimatu, udostępniając kwotę w wys. 3,5 mln 
USD kontrahentom oferującym wsparcie hrabstwom, które działają na rzecz redukcji 
emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatycznych. Wybrani 
kontrahenci, zwani Koordynatorami Przywództwa Klimatycznego (Climate Leadership 
Coordinators), będą wspierać działania na rzecz klimatu na poziomie lokalnym poprzez 
pomoc, edukację, planowanie, budowanie potencjału i wsparcie przy wdrożeniu 
projektu.  

  

„Ta inicjatywa pokazuje zaangażowanie Nowego Jorku we wspieranie lokalnych 
wysiłków na rzecz sprostania poważnym problemom środowiskowym spowodowanym 
przez zmianę klimatu”, powiedział gubernator Cuomo. „Samorządy są kluczowymi 
partnerami w osiągnięciu wiodących stanowych celów redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, które wymagane są na mocy ustawy o przywództwie klimatycznym i 
ochronie społeczności. Stan Nowy Jork nadal wspiera konkretne kroki podejmowane 
przez hrabstwa, aby dostosować się do zmiany klimatu, równocześnie poprawiając 
jakość życia lokalnych mieszkańców”.  

  

„Tworzenie czystszej, bardziej ekologicznej przyszłości zaczyna się na poziomie 
lokalnym”, powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. „To dlatego w ramach naszej 
wiodącej agendy klimatycznej współpracujemy z urzędnikami lokalnymi, aby pomóc 
zmniejszyć ilość emisji gazów cieplarnianych, obniżyć koszty energii i budować 
odporność na zagrożenia, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu”.  
  
Departament Stanu ds. Ochrony Środowiska (State Department of Environmental 
Conservation) przygotowuje wnioski dot. Koordynatorów Przywództwa Klimatycznego, 
którzy będą służyć jako konsultanci planowania strategicznego i wspierać samorządy w 
opracowaniu skutecznych lokalnych programów działań na rzecz klimatu. Korzystając 



 

 

ze stanowego programu certyfikacji Społeczności Przyjaznych Klimatowi (Climate 
Smart Communities) – który rozpoznaje hrabstwa podejmujące działania na rzecz 
klimatu, oferując im wsparcie techniczne, dotacje i rabaty na samochody elektryczne – 
jako planu działania, koordynatorzy zapewnią społecznościom wsparcie techniczne, aby 
pomóc im zmniejszyć szkodliwe emisje, budować odporność na zmianę klimatu i 
prosperować w nowej, prężnej gospodarce ekologicznej.  
 
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental 
Conservation, DEC) Stanu Nowy Jork Basil Seggos powiedział: „Samorządy mają 
dawać dobry przykład poprzez podejmowanie działań zmniejszających ich własne 
emisje operacyjne, równocześnie zachęcając do obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
w społecznościach poprzez tworzenie przepisów budowlanych i decyzje dotyczące 
planowania miast, przyjmowanie polityki inteligentnego rozwoju oraz ułatwianie 
adaptacji do zmian klimatu i odporności na te zmiany. Departament Ochrony 
Środowiska z dumą wspiera władze samorządowe, w miarę jak opracowują proaktywne 
programy i praktyki zarządcze do walki ze zmianą klimatu”.  
  
Prezes i dyrektor generalny NYSERDA Doreen M. Harris powiedziała: 
„Zdecydowane i elastyczne długoterminowe rozwiązania są podporą dla obniżenia 
emisji dwutlenku węgla i wprowadzenia czystej energii w naszej walce ze zmianą 
klimatu. Program zapewnia władzom hrabstwa nowe zasoby i wsparcie techniczne, 
które uzupełniają program Społeczności Przyjaznych Klimatowi, wspierając inteligentne 
planowanie, budowanie zdrowszych społeczności i tworzenie silniejszej przyszłości dla 
mieszkańców i przedsiębiorców”.  
  
Koordynatorzy Przywództwa Klimatycznego będą pracować wraz z Koordynatorami 
Społeczności Przyjaznych Klimatowi, finansowanymi przez Urząd ds. Rozwoju 
Energetycznego Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and Development 
Authority), którzy pomagają władzom lokalnym poruszać się po programie Społeczności 
Przyjaznych Klimatowi, aby wdrażać działania mające na celu oszczędzanie energii, 
ograniczanie kosztów i otrzymanie certyfikatu.  
  
Nowy program jest finansowany przez stanowy Fundusz Ochrony Środowiska 
(Environmental Protection Fund). Zaproszenie DEC do składania wniosków będzie 
ogłoszone w dniu 24 maja 2021 r. Uprawnione podmioty, zainteresowane otrzymaniem 
kopii zaproszenia do złożenia wniosku po jego ogłoszeniu, mogą wysłać swoją prośbę 
na adres e-mail Biura ds. Zmian Klimatu (Office of Climate Change) 
DEC: climatesmart@dec.ny.gov.  

  

Program Społeczności Przyjaznych Klimatowi  
Dofinansowanie Koordynatorów Przywództwa Klimatycznego jest częścią 
wielowymiarowego programu Społeczności Przyjaznych Klimatowi, sponsorowanego 
wspólnie przez siedem agencji stanowych: DEC, Urząd ds. Badań i Rozwoju 
(NYSERDA), Stanowy Urząd ds. Energetyki (New York Power Authority), Departament 
Stanu (Department of State), Departament Zdrowia (Department of Health), 
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Departament Transportu (Department of Transportation), oraz Departament ds. Usług 
Publicznych (Department of Public Service).  
  
Zainicjowany przez DEC w 2009 r. program zapewnia samorządom wytyczne odnośnie 
podjęcia lokalnych działań na rzecz klimatu. Pierwszym krokiem jest przyjęcie 
formalnego zobowiązania do łagodzenia skutków i dostosowywania się do zmiany 
klimatu. Do dzisiaj zobowiązanie Społeczności Przyjaznych Klimatowi przyjęły 332 
samorządy, co stanowi ponad 9,3 mln nowojorczyków. Program certyfikujący 
Społeczności Przyjaznych Klimatowi wdrożono w 2014 r., aby dokumentować 
osiągnięcia wiodących społeczności, których działania znacznie wykraczają poza 
przyjęte zobowiązanie. Obecnie w stanie Nowy Jork działa 65 certyfikowanych 
Społeczności Przyjaznych Klimatowi: 58 na poziomie brązowym i siedem na poziomie 
srebrnym.  
  
Oprócz niedawno ogłoszonego dofinansowania w wys. 2,8 mln USD, dostępnego 
obecnie w celu zwiększenia przez hrabstwa floty ich pojazdów o samochody 
bezemisyjne oraz zainstalowania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych do 
użytku publicznego, w tym roku dostępna jest jeszcze kwota 11 mln USD w ramach 
programu Dotacji Społeczności Przyjaznych Klimatowi DEC, w celu wspierania 
lokalnych projektów na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowywania się 
do nich. Więcej informacji na temat dotacji można znaleźć na stronie 
https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  
  
Wiodący plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Krajowa agenda celów klimatycznych gubernatora Cuomo to najbardziej radykalna 
inicjatywa na rzecz klimatu i czystej energii na terenie kraju, zachęcająca do 
uporządkowanej i sprawiedliwej transformacji w kierunku czystej energii, która tworzy 
miejsca pracy i promuje ekologiczną gospodarkę w miarę, jak stan Nowy Jork powraca 
do normalności po pandemii COVID-19. Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i 
ochronie społeczności Nowy Jork jest na drodze do osiągnięcia postawionego sobie 
celu w postaci bezemisyjnej energii elektrycznej do 2040 r., w tym 70% energii 
odnawialnej do 2030 r. i osiągnięcia neutralności węglowej całej gospodarki. Plan 
opiera się na niespotykanym dotąd rozwoju czystej energii w stanie Nowy Jork, w tym 
na zainwestowaniu ponad 4 mld USD w 91 dużych projektów dotyczących energii 
odnawialnej w całym stanie, utworzeniu ponad 150 000 miejsc pracy w sektorze czystej 
energii w 2019 r., zobowiązaniu do zbudowania morskich farm wiatrowych o mocy 9000 
megawat do 2035 r. i wzroście o 1800% sektora rozproszonej energii słonecznej od 
2011 r. Pod przywództwem gubernatora Cuomo Nowy Jork będzie kontynuował 
postępy i do 2050 r. zmniejszy emisje gazów cieplarnianych o 85% w porównaniu do 
emisji z roku 1990, równocześnie zapewniając, że co najmniej 35%, a docelowo 40%, 
zysków z inwestycji w czystą energię będzie służyło mniej uprzywilejowanym 
społecznościom, oraz kontynuując postęp w kierunku stanowego celu wydajności 
energetycznej na rok 2025 w postaci redukcji miejscowego zużycia energii o 185 
trylionów BTU.  
  

###  
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