
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/21/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

מיליאן דאלאר איז יעצט צום האבן צו שטיצן די לאקאלע קלימאט   3.5גאווערנער קאומאו מעלדט אז 
  אקציע

  

  פינאנצירונג שטיצט טעכנישע הילף פאר מוניציפאליטעטן איינצופירן גרינע פראיעקטן
 

  פירער אין קלימאט צילן-קאמיוניטי אינוועסטירונגען טוט פאראויס רוקן ניו יארק אלץ לאנד

  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן א נייע אונטערנעמונג דעזיגנירט צו פארשנעלערן די  
מיליאן דאלאר פאר קאנטראקטערס צו צושטעלן   3.5בייט דורך פארשאפן  -קציע וועגן קלימאטא

טעכנישע הילף צו מוניציפאליטעטן וואס ארבעטן צו רעדוצירן אראנזשעריע גאז עמיסיעס און זיך  
ן, געוויסע קאנטראקטארס, וואס רופן זיך קלימאט אנפירונג קאארדינאטאר בייט.-צוגעוויינען צו קלימאט

וועלן שטיצן קלימאט אקציעס אין דער לאקאלע שטאפל דורך פארשפרייטן דאס ווארט, אויסלערנען,  
   בויען, און הילף מיט פראיעקט איינפירונג.-פלאנירן, ארייננעם

  

"די אונטערנעמונג ווייזט ארויס ניו יארקס איבערגעגעבנקייט צו שטיצן לאקאלע באמיאונגען אויסצופירן די  
האט גאווערנער קאומאו  בייט, " -אוועקגעשטעלט צוליב קלימאט וויכטיגע סביבה'דיגע שוועריגקייטן 

אגרעסיווע   "לאקאלע רעגירונגען זענען קריטישע שותפים צו באגעגענען די סטעיט'ס געזאגט.
-אראנזשעריע גאז עמיסיע רעדוקציעס געפאדערט פון דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי שיץ

ניו יארק סטעיט טוט ווייטער שטיצן די וויכטיגע שריט וואס מוניציפאליטעטן נעמען אן זיך צו צופאסן   אקט.
  לעבן פאר לאקאלע איינוואוינערס."  בייט אין דער צייט וואס זיי פארבעסערן די קוואליטעט פון-צו קלימאט

  

זאגט  "באשאפן א ריינערע, גרינערע צוקונפט הייבט זיך אן אויף דער לאקאלע שטאפל," 
היום,  -סדר פירנדיגע קלימאט-"דעריבער אלץ טייל פון אונדזער לאנד וויצעגובערנאטארן קאטי האקול.

ארבעטן מיר מיט די לאקאלע אפיצירן צו העלפן רעדוצירן אראנזשעריע גאז עמיסיעס, אראפשרויפן  
  בייט." -ענערגיע קאסט און בויען עלאסטישקייט קעגן דער סכנה פון קלימאט

  
אל קאסערוואציע זוכן פארשלאגן פאר קלימאט דער סטעיט דעפארטמענט אוו ענווייראנמענט

פירערשאפט קאארדינאטארן וואס וועלן דינען אלס סטראטעגישע פלאנירונג אגענטן צו ווייזן פאר  
באניצן די   לאקאלע רעגירונגען צו אנטוויקלען געראטענע פראגראמען פאר לאקאלע קלימאט אקציעס.

וועלכע אנערקענט מוניציפאליטעטן פארן  -סערטיפיקאציע פראגראם קלימאט קלוגע קאמיוניטיס סטעיטס
אננעמען קלימאט אקציע דורך אנבאטן טעכנישע הילף, סובווענצן, און צוריקצאלונגען פאר עלעקטרישע  

ילף פאר קאמיוניטיס זיי צו  מאפע, די קאארדינאטרן וועלן צושטעלן טעכנישע ה-אלץ א וועג-אויטאס
  און בליען אין דער נייער עלאסטישער גרינער עקאנאמיע. בייט,-העלפן רעדוצירן שעדלעכע קלימאט

 
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו ענוויראנמענטל קאנסערוואציע קאמישאנער באזיל סעגאס האט 

ווייזערס, נעמען אן אקציעס צו רעדוצירן זייער אפעראטיווע  -"לאקאלע רעגירונגען זענען וועג געזאגט,
-עמיסיעס בשעת וואס זיי מוטיגן די רעדוצירונג פון דער גאנצער קאמיוניטי אראנזשעריע גאזן דורך בנין

https://climatesmart.ny.gov/


 

 

וויקס פאליסעס גע-באניץ החלטות, טראספארטאציע פלאנירונגען, אדאפטירונג פון קלוגע-קאד און לאנד
איז שטאלץ צו שטיצן  DEC בייט צופאסונג און עלאסטישקייט.-און פארלייכטערן לאקאלע קלימאט

לאקאלע רעגירונג אנפירער אזוי ווי אנטוויקלען פראאקטיווע פראגראמען און פארוואלטונג פראקטיקס צו  
  בייט." -באקעמפן קלימאט

  
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO קרעפטיגע און סטאבילע לאנג ס האט געזאגט,דארין מ. הערי" -

פראגרעסירן ריינע ענרגיע   ערמיניגע לייזונגען זענען דעם רוקנביין פון נידערן קוילנשטאף עמיסיעס אוןט
די פראגראם שטעלט צו מוניציפאליטעט אנפירער מיט נייע   בייט.-אין אונדזער קאמף קעגן קלימאט

מפלימענטירט די ריינע ענרגיע קאמיוניטיס פראגראם צו מוטיגן  רעסורסן און טעכנישע הילף וואס קא
קלוגע פלאנירונג, בויען געזונטערע קאמיוניטיס און באשאפן א שטערקערער צוקונפט פאר איינוואוינער  

  און ביזנעסע גלייך." 
  

שער און  פאר ביינאנד מיט ניו יארק סטעיט ענערגיע די קלימאט אנפירער קאארדינאטארן וועלן ארבעטן
אנטוויקלונג אויטאריטעט פינאנצירטע ריינע ענערגיע קאמיוניטי קאארדינאטארן וואס העלפן לאקאלע  

אקציעס וואס זענען משפיע צו שפארן   פראגראם איינצופירן ריינע ענערגיע קאמיוניטיסנאוויגירן די  אנפירער
  פארדינען דעזיגנירונג. אנערגיע, שניידן קאסט, און 

  
פארלאנג פאר   DEC's די נייע פראגראם איז פינאנצירט דורך די סטעיטס סביבה אפהיט פאנד.

פאסיגע פארטייען פאראינטערעסירט צו באקומען א   .2021, 24פארשלאגן וועט ווערן ארויסגעלאזט מאי 
אפיס פון   DEC, ווען עס קומט ארויס קענען אימעילן זייער פארלאנג צו דער RFPקאפיע פון דער 

 matesmart@dec.ny.govcli.  בייט אין-קלימאט

   

  קלימאט קלוגע קאמיוניטיס פראגראם
קלימאט    פילזייטיגע די קלימאט אנפירער קאארדינאטארס פינאצירונג איז א טייל פון ניו יארק סטעיטס

  ,DECאגענטורן. בשותפות געשטיצט פון זיבן שטַאטישע פראגראם, וועלכע איז קלוגע קאמיוניטיס 
NYSERDA  ,ניו יארק ענערגיע אויטאריטעט, דעפארטמענט אוו סטעיט, דעפארטמענט אוו העלט ,

  דעפארטמענט אוו טראנספארטאציע, און דעפארטמענט אוו פובליק געזונט.
  

, די פראגראם שטעלט צו הדרכה צו לאקאלע רעגירונגען אנצונעמען  DECפון  2009אנגעהויבן אין 
דער ערשטער טריט איז אדורכצופירן א פארמעלע צוזאג צו   לאקאלע געפירטע קלימאט אקציע.

רעגירונגען אדאפטירט די קלימאט   332ביז אהער, האבן  בייט.-פארגרינגערן און אדאפטירן קלימאט
די קלימאט קלוגע   מיליאן ניו יארקער. 9.3וען רעפרעזענטירן איבער קלוגע קאמיוניטיס צוזאג, וואס ט

צו דאקומענטירן און פייערן די    2014קאמיוניטיס סערטיפיקאציע פראגראם האט זיך אנגעהויבן אין 
עס זענען   דערגרייכונגען פון פירנדיגע קאמיוניטיס וואס טוען מער וועגן דעם צוזאג ווי מ'האט זיך געריכט. 

אין דעם בראנדז   58באשטעטיגטע קלימאט קלוגע קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט,  65 רהאןיעצט פא
  שטאפל און זיבן אין דעם זילבערנעם שטאפל.

  
עמיסיע אויטאס  -מיליאן דאלאר צו העלפן מוניציפאליטעטן צולייגן נול 2.8אויסער די לעצטע אנאנסירטע 

מיליאן   11פראסטרוקטור פאר פובליק באניץ, געפונט זיך נאך אינ ZEVצו זייער פלאט און אריינשטעלן 
קלימאט קלוגע קאמיוניטיס סובווענץ פראגראם צו שטיצן די   DECדאלאר דאס יאר אונטער דער 

פאר מער אינפארמאציע וועגן די סובווענץ,   לאקאלע קלימאט פארגרינגערונג און צופאס פראיעקטן.
  https://www.dec.ny.gov/energy/109181.html.  באזוכט

  
  ניו יארק סטעיטס לאנד־פירנדע קלימאט פלאן

גאווערנער קאומאוס לאנד־פירנדע קלימאט אגענדא איז דאס מערסט־אגרעסיווע קלימאט און ענערגיע  
איניציאטיוו אין דעם לאנד, און רופט אויף א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע איבערטוישונג אויף ריינע ענערגיע  

https://www.nyserda.ny.gov/all-programs/programs/clean-energy-communities
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בשעת ניו יארק סטעיט   וואס וועט שאפן דזאבס און ווייטער אונטערהייבן א גרין־נאטוליכער עקאנאמיע
דאס אריינשרייבן אין געזעץ דורך דער "קלימאט  פאנדעמיע. 19-קומט צו זיך פון דער קאוויד 

אנפירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט" ברענגט ניו יארק אויף א וועג צו דערגרייכן איר מאנדאט 
פראצענט   70יננעמענדיג  , ארי2040און ציל אויף א נול־עמיסיע עלעקרישע סעקטאר ביים יאר 

, און צו דערגרייכן א קוילנשטאף־נייטראליטעט איבער 2030באנייעוודיגע ענערגיע פרודיצירוג ביים יאר 
דאס בויעט אויף ניו יארקס אומדערהערטע פארשנעלערונג פון ריינע ענערגיע,   דער גאנצער עקאנאמיע.

רנעמיגע באנייעוודיגע פראיעקטן איבער דער  גרויס־פא 91ביליאן אינוועסטירט אין  $4אריינגערעכנט 
, און א  2019שטעלעס אין ניו יארקס ריינע ענערגיע סעקטאר אין  150,000סטעיט, דאס שאפן מער ווי 

  1,800, און 2035מעגאוואטס צום ים צו ווינט ענערגיע ביים יאר  9,000פארשפרעכונג צו אנטוויקלען 
אונטער די פירערשאפט פון   .2011זון־קראפט סעקטאר זינט  פראצענט געוואוקס אין דאס פארשפרייטע

  85גאווערנער קאומאו וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן, און רעדוצירן אראנזשעריע־גאזן מיט 
פראצענט פון   40, און גלייכצייטיג טרעפן דעם ציל צו ערליפערן 2050שטאפלן ביז  1990פראצענט פון 

ועסטירונג בענעפיטן צו אומגינציגטע קאמיוניטיס, און מאכן ווייטערדיגע פארשריטן  די ריינע ענערגיע אינו 
ענערגיע שפארעוודיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן־פלאץ ענערגיע פארניץ   2025צו דעם סטעיטס 

  באניצער ענערגיע איינשפארונג. BTUטריליאן  185מיט 
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