
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/25/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו מעלדט אז ניו יארק ענערגיע אוטאריטעטן׳ס "עקאנאמישע אנטוויקלונגס 
  פאסטנס אין מערב ניו יארק  100געווינסן" שאפט מער ווי  

  
  $145טרָאסטיס סטימולירן  NYPAדי ניאגארא הידראענערגיע אויסטיילונגען באשטעטיגט דורך 

  מיליאן אין פריוואטע קאפיטאל אינוועסטירונגען
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דער ניו יארק ענערגיע אויטאריטעט׳ס טרָאסטיס 
פאסטנס  102צוטיילונגען וואס וועט באשאפן  קאסט הידראענערגיע-האבן באשטעטיגט דריי נידעריגע

די   ונגען.קאפיטאל אינוועסטיר מיליאן אין פריוואטע $145איבער מערב ניו יארק און סטימולירן 
קילאוואט פון הידראענערגיע פון דער ענערגיע אויטאריטעט׳ס   3,580באשטעטיגטע צוטיילונגען פון  

 Americold Real"ניאגארא ענערגיע פראיעקט" אין לואיסטאן זענען פאר אמעריקאלד ריעל־עסטעיט )
Estate ,אין טשאטאקווא קאונטי )SGS Recovery  אין ניאגארא קאונטי, און Sumitomo Rubber 

USA .אין אירי קאונטי  
  

''שיצן אונזער סביבה און שטיצן אונזער עקאנאמיע קענען ביידע געשען אין דער זעלבער צייט, און דער  
ניאגארא ענערגיע פראיעקט שטעלט צו ריינע, באנייעוודיגע ענערגיע וואס שטיצט דירעקט די  

''די   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. בער דער גאנצער מערב ניו יארק,''עקאנאמישע אנטוויקלונג אי
פאסטנס און סטימולירטע אינוועסטירונגען אינעם   100דריי ענערגיע צוטיילונגען וועלן שאפן איבער 

אונדזער סטעיט  יארק אין איר אריבערפיר צו א ריינערע ענערגישע עקאנאמיע. געגנט, דערווייל העלפן ניו
איבערגעגעבן צו א באנייעוודיגע ענערגישע צוקונפט וואס טוט בענעפיטן אלע ניו יארקער, און די  איז 

צוטיילונגען זענען א וויכטיגן טייל פון אונדזער סטראטעגיע צו קוולטעווירן נייע אינוועסטירונגען און  
  באשאפן פאסטנס אין דער צייט פון נוצן באנייעוודיגע מקורות פון ענערגיע.''

  
''אזוי ווי מיר פאקוסירן אויף אונדזער עקאנאמישע פארבעסערונג, ארבעטן מיר צו מאכן זיכער אז די  

האט די  געשעפטן האבן די רעסורסן זיי דארפן מו וואקסן און מצליח זיין אין נייו יארק סטעיט,''
באצאלטע -ייע גוט''די הידראענערגיע צוטיילונגען באשאפן נ וויצעגובערנאטארן קאתי האקעל געזאגט.

פאסטנס, הייבט אונטער פריוואטע אינוועסטירונגען און וועט ווייטער ארויסלאזן דעם פולן פאטענציאל פון  
  מערב ניו יארק אלס אן עקאנאמישע קוואל פון ענערגיע אויף דער נאך־עפידימישער צוקונפט.''

  
  238וואס איז באזירט אין דזשארדזשע און פארמאגט און פירט אן  -"אמעריקאלד ריעל עסטעיט" 

זענען  -רעגולירטע סטאנציעס איבער דער וועלט פאר היטן זאכן וואס ווערן שנעל קאליע -טעמפעראטור
אסיליטי אפהיט פ-קילאוואטס פון הידראענערגיע צו באשטימען א נייעם קאלטן 830צוגעטיילט געווארן  

די נייע פאסיליטי וועט צושטעלן א פארנעם־ארט פאר  פאסטנס.  60אין דאנקירק וואס וועט באשאפן 
  NYPAקרעם פאבריצירער און כרגע א -, א גרויסע אייז(Wells Enterprises"וועלס ענטערפרייזעס" )

ירט אויף אנצוהייבן  מיליאניגע פאסיליטי איז פלאנ $40קאנסטרוקציע אויף דער איבער   ענערגיע קונה.
  שפעטער דאס יאר.

  



 

 

SGS Recovery LLC   אין ניאגארא פאלס, אן אויסהאלטעוודיגע מיסט־אוועקפירער און רעסייקעל
הידראענערגיע פאר איר פלאנירטע ליעס פאר א נייעם   kw-750קאמפאני, זענען צוגעטיילט געווארן  

ערצובייטן רעסַײקעלטע מאטריאלן צו פראצעסירן  סקווער פיס בנין אין ניאגארא פאלס אויף איב  30,000
באזירטע -ענזשענירטע ברענווארג, וואס ווערט געניצט אלס פארטרעטער פאר ֿפַאסיל און נאפט

מיליאן פראיעקט, פלאנירט אנצוהייבן שפעטער   $5דעם כמעט   ברענווארג אין דער צעמענט אינדוסטריע.
   נייע פאזיצעס. 12דאס יאר, וועט צוברענגן 

  
SGS  איז באשטעטיגט געווארן פאר אן ענערגיע צוטיילונג פון דיNYPA   ראט אונטער דער נייער גרינע

די נייע קריטעריע ערלויבט   .2020ביי גאווערנער קאומאו: אין דעצעמבער  אנאנסירט פאסטנס קריטעריע
NYPA  עקאנאמישע אנטוויקלונג אפליקאנטן צו ווערן געשאצט אויף זייער שטיצע פאר גרינע פאסטנס

ע עקאנאמיע יארק סטעיט, צו העלפן אוואנסירן די וואקסנדיגע ריינע ענערגיש און פאבריצירונג אין ניו
איבער דער גאנצער סטעיט אונטער גאווערנער קאומאו און דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי  

  באשיצונג אקט.
  

Sumitomo Rubber USA LLC   אין טאנעוואנדא, א פאבריצירער פון אויטאמאטיוו רעדער פאר
קילאוואט פון   2,000טראקס, קארס, באסעס און מאטארציקלען, זענען צוגעטיילט געווארן 

פאר א גרויסע פלאנירטע פארברייטערונג צו פארטאפלען דעם טעגלעכן רעדל   הידראענערגיע
מיליאן פארברייטערונג, פלאנירט אנצוהייבן שפעטער דאס יאר, איז   $122די   פראדוקציע. 

סומיטאמא איז א  פאסטנס. 30אין מארץ ביי גאווערנער קאומאו: און וועט באשאפן  אנאנסירט געווארן
קאסט  -קילאוואט פון נידעריגע 13,500יע קונה און באקומט שוין מער ווי ענערג  NYPAלאנגצייטיגע 

עמפייער סטעיט   פאסטנס אין דער טאנאוואנדא פאסיליטי. 1,300הידראענערגיע אין שטיצע פון איר 
מיליאן דורך די עקסלסיאר ארבעט שטייער   $3.3אנטוויקלונג טוט אויך שטיצן די פארברייטערונג מיט 

  ם אין אויסבייט פאר׳ן ארבעט באשאפונג התחייבותן.קרעדיק פראגרא
  

NYPA ,די ניאגארא   פארזיצער און בופאלא איינוואוינער דזשאן ר. קאועלמעל האט געזאגט''
ענערגישע פראיעקט איז א דרונטשטיין פאר עקאנאמישע אנטוויקלונג איבער דער סטעיט, און ספעציל  

זענען   NYPAמיר אין  שטיצן צענדליגע טויזענטער פאסטנס.און מערב ניו יארק וואו עס טוט דירעקט 
  SGS Recoveryשטאלץ צו מאכן די דריי הידראענערגישע צוטיילונגען צו אמעריקאלד ריעל־עסטעיט, 

כדי די דריי קאמפאניס קענען מאכן א ממשותדיגע פארברייטערונג אין   Sumitomo Rubber USAאון 
טון אונדזער חלק און ווייטער אנגיין מיטן דערפרישן אונדזער  איז צופרידן צו  NYPA דער ראיאן.

  עקאנאמיע ווען מיר בויען צוריק ניו יארק.''
 

NYPA  פרעזידענט אוןCEO ,היינטיגע  גיל סי. קיניאנעס האט געזאגט''NYPA   ראט אקציע צו
פאסטנס אין   100 צוטיילן דריי קאמפאניס מיט הידראענערגיע צוטיילונג וועט העלפן באשאפן מער ווי

די ענערגיע אויטאריטעט איז איבערגעגעבן צו העלפן עקאנאמישע פארבעסערונג אין   מערב ניו יארק.
- דעם געגנד אזוי ווי מיר שטופן פאראויס צוריק צו שפרינגען מיט שכל און זיכערערהייט פון דער קאוויד

  עפידעמיע.''  19
 

מייל ראדיוס פון   30אין א   ום באקומען פאר קאמפאניסנידעריגע קאסט ניאגארא הידראענערגיע איז צ
 דער ענערגיע אויטאריטעט ניאגארא ענערגיע פראיעקט אדער ביזנעסער אין טשאוטאוקווא קאוינטי. 

 ניאגארא הידראענערגיע איז געבונדן צו צענדליגע טויזענטער עקסיסטירנדיגע פאסטנס אין דער געגנט.
קס געלעגנהייטן געשטיצט דורך דער ענערגיע אויטאריטעט אין  לערנט מער וועגן ביזנעס געוואו

NYPAs וועבזייטל.  עקאנאמישע אנטוויקלונג  
  

''אמעריקאלדס פריזער ארייננעם   ניו יארק סטעיט סענאטאר דזשארדזש בארעלא האט געזאגט,
מיליאן אינוועסטירונג אין דער דונקירק קאמיוניטי און וועט   $41פראיעקט אין דונקירק רעפרעזענטירט אן 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-york-power-authoritys-economic-development-awards-supporting-more
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-sumitomo-rubber-usa-will-invest-122-million-increase-town-tonawanda
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7469d71f-2bf2ee04-746b2e2a-0cc47a6d17e0-72e8597ba3d45faa&q=1&e=ef73fb87-c449-49ac-a2bb-99c4694c07d4&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F


 

 

יגע פאסטנס עס וועט אויך היטן עקסיסטירענד צאלנדיגע, גאנצטאגיגע פאסטנס.-גוט 60באשאפן מער ווי  
קרעם ביז עס איז גרייט צו ווערן  -אין וועלס ענטערפרייזעס אין דונקירק דורך היטן די פארבריקס אייז

עס איז א פארהייטערטע פראיעקט פאר צפון טשאוטאוקווא קאונטי און טייל פון אונזער   ארויסגעשיקט.
ן א ליכטיגערע צוקונפט פאר  דער פראיעקט העלפט פארזיכער געגנט׳ס עקאנאמישע צוריק אויפלעבונג.
א דאנק פאר דער ניו יארק ענערגיע אויטאריטעט טרָאסטיס און   די איינוואוינער אין טשאוטאוקווא קאונטי.

קאסט ניאגארא הידראענערגיע צו שטיצן דעם אמעריקאלד  -גאווערנער קאומאו:פאר׳ן צושטעלן נידעריגע
  פראיעקט.''

  
קאסט הידראענערגיע  -''דער נידעריגע ן האט געזאגט,ניו יארק סטעיט סענאטאר שאן רייע

צוגעשטעלט דורך דער ניאגארא ענערגיע פראיעקט איז גאר א וויכטיגע רעסורס פאר געשעפטן איבער  
שוין געווען   Sumitomo Rubberאלץ איינע פון דער געגנטס הויפט ארבעטגעבער, איז  מערב ניו יארק.

החלטה צו צושטעלן   NYPAs ער לאקאלע קאמיוניטי צענדליגע יארן.א וויכטיגער ביישטייערער צו אונדז
קאסט ענערגיע צו סומיטאמא וועט שטיצן דעם קאמפאניס פארברייטערונג, באשאפן מער  -נאך נידעריגע

  באצאלטע לאקאלע פאסטנס און דאס וועט צוברענגען צו פארשטארקן אונדזער געגנטס עקאנאמיע.''-גוט
  

איז א וויכטיגער   Sumitomo Rubber'' עמבלימאן ביל קאנראד האט געזאגט,ניו יארק סטעיט אס 
ארבעטגעבער אין דער שטאט טאנאוואנדא, אין דאס קומענדיגע פארברייטערונג ווייזט דער קאמפאניס  

צוטיילונג פון   NYPA אנגייענדיגע צוטרוי אין דער דינאמישקייט פון מערב ניו יארק און אירע ארבעטערס.
האט עס גוט פארדינט, און צוזאמען   קאסט הידראענערגיע צו שטיצן דעם פאבריקס געוואוקס-נידעריגע

מיט עמפייער סטעיט אנטוויקלונג שטייער קרעדיטן פאר סומיטאמאס נייע ארבעט באשאפונג, פאר דעם  
טוט ניו יארק דעמאנסטרירן איר רצון צו זיין א שותף מיט די קאמפאניס וואס האלטן אונטער אונדזער  

ונגען איז גוט פאר ביזנעס, גוט פאר אונדזערע  די איינע ס'אנדערע שטיצע אינוועסטיר  עקאנאמיע.
  ארבעטער, און גוט פאר אונדזער סטעיט.''

  
'' די הידראענערגישע צוטיילונגען   ניו יארק סטעיט אסעמבלימאן אנדזשעלאו מורינעללו האט געזאגט,

בילקייט  וועט ברענגן די שטארק נייטיגע עקאנאמישע שטויס צו מערב ניו יארק צו פארשנעלערן די סטא
פאסטנס איבער מערב    100דער ענערגיע פראיעקט וועט באשאפן איבער  און געוואוקס אין דער געגנט.

 ווי אויך צו רעקלאמירן און אוואנסירן ריינע ענערגיע פאבריצירונג איבער גאנץ ניו יארק סטעיט. ניו יארק
ן ענערגיע און עקאנאמישע געוואוקס איך קוק ארויס אויף ווייטערדיגע אינוועסטירונגען אין פארברייטער

   פאר מערב ניו יארק.''
  

  ניו יארק סטעיטס לאנד־פירנדע קלימאט פלאן
גאווערנער קאומאוס לאנד־פירנדע קלימאט אגענדא איז דאס מערסט־אגרעסיווע קלימאט און ענערגיע  

בערטוישונג אויף ריינע ענערגיע  איניציאטיוו אין דעם לאנד, און רופט אויף א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע אי
וואס וועט שאפן דזאבס און ווייטער אונטערהייבן א גרין־נאטוליכער עקאנאמיע בשעת ניו יארק סטעיט  

דאס אריינשרייבן אין געזעץ דורך דער "קלימאט  פאנדעמיע. 19-קומט צו זיך פון דער קאוויד 
ניו יארק אויף א וועג צו דערגרייכן איר  אנפירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט" שטעלט אוועק 

פראצענט   70, ארייננעמענדיג 2040געפאדערטן ציל אויף א נול־עמיסיע עלעקרישע סעקטאר ביים יאר  
, און צו דערגרייכן קוילנשטאף־נייטראליטעט איבער  2030באנייעוודיגע ענערגיע פרודיצירוג ביים יאר 

יארק סיטיס אומגלויבלעכע אינוועסטירונגען אונטערצוהייבן   עס בויעט אויף ניו דער גאנצער עקאנאמיע.
גרויס־פארנעמיגע באנייעוודיגע פראיעקטן איבער דער   91ביליאן אין   $21ריינע ענערגיע, אריינגערעכנט 

ביליאן צו פארגרעסערן זון ענערגיע, מער ווי   $1.8ביליאן צו רעדוצירן עמיסיעס פון בנינים,  $6.8סטעיט, 
 NY Greenביליאן אין  $1.2 דאלאר פאר ריינע טראנספארטאציע איניציאטיוון און איבער  ביליאן $1

Bank .פאסטנס אין ניו   150,000צוזאמען, טוען די אינוועסטירונגען שטיצן מער ווי  אונטערנעמונגען
פראצענטיגע געוואוקס אין דעם פארשפרייטע   2,100, א 2019יארק סיטיס ריינע ענערגיע סעקטאר אין 

מעגאוואטס פון פונבארטנדיגע ווינטן ביי   9,000און א צוזאג צו אנטוויקלען  2011סאלאר סעקטאר זינט 



 

 

ניו יארק בויען אויף די פארשריטן, און   אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער קאומאו וועט .2035
, און גלייכצייטיג  2050שטאפלן ביז  1990פראצענט פון די   85רעדוצירן אראנזשעריע־גאז עמיסיעס מיט 

פראצענט פון די בענעפיטן פון די   40פראצענט מיט׳ן ציל פון  35כאטש  טרעפן דעם ציל צו ערליפערן
מגינציגע קאמיוניטיס, און מאכן ווייטערדיגע פארשריטן צו דעם  ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען צו או

  185ענערגיע שפארעוודיגקייט ציל צו רעדוצירן אויפ׳ן־פלאץ ענערגיע פארניץ מיט  2025סטעיטס 
  באניצער ענערגיע איינשפארונגען.  BTUטריליאן 

  
  NYPAוועגן 

NYPA 16ן לאנד, וואס פירט אן איז די גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע ארגאניזאציע אי  
  80%מער ווי   שטראמקרייז מייל פון טראנסמישען ליניעס. 1,400פראדוצירנדיגע פאסיליטיס און מער ווי  

נוצט נישט   NYPA פראדוצירט איז ריינע באנייעוודיגע הידראענערגיע. NYPAפון דעם לעקטער וואס 
ט די אפעראציעס דורך דעם פארקויף פון  עס פאנאנציר קיין געלט פון שטייערן אדער סטעיט קרעדיט. 

פאר מער אינפארמאציע,    אבליגאציעס און א גרויסע טייל פון הכנסות פארדינט פון פארקויפן לעקטער.
   ,NYPAenergy@טוויטער און אבאנירט אונדז אויף www.nypa.gov באזוכט

  .לינקדין און טומבלר ,גראםאינסטא ,פייסבאק
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