
 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/8/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן געשאנקן פאר פיר קאלעדזשעס און   $5גאווערנאר קאומאו מעלדט איבער מער פון 
  אוניווערסיטעטן צו שפארן ענערגיע אין זייערע איינריכטונגען און צו העלפן באקעמפן קלימאט טויש 

  
"ענערגיע צו פירן" פארמעסט אנערקענט ברייטע פראיעקטן אויף קאמפוסן וואס ברענגן פארשריט 

  אנוץצו דאס אראפנעמען געביידעס פון קַארבאן ב
  

סיטי קאלעדזש ָאוו ניו יארק בילדינג ּפערפָארמענס לעב, ניו יארק מעדיקעל קאלעדזש, סיירעקיּוז  
אוניווערסיטעט און וואסאר קאלעדזש פראיעקטן טוהען אינספירירן די קומענדיגע דור פון קלימאט 

  פירער
  

פאר די גאנצע לאנד   אין שטיצע פון גאווערנאר קאומאו'ס קלימאט אגענדע וואס זייענדיג א ביישפיל
  2050פראצענטיגע רעדוקציע אין אויסשפייעונגען פון שעדליכע גאז ביז  85רעכנט אריין א 

  
מיליאן וואס זענען געשאנקען  $5גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן איבער מער פון 

ן ענערגיע און צו באקעמפן  געווארן פאר פיר קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן זיי צו העלפן צו שפאר
די סיטי קאלעדזש ָאוו ניו יארק בילדינג   קלימאט טויש אונטער די "ענערגיע צו אנפירן" פארמעסט.

ּפערפָארמענס לעב, ניו יארק מעדיקעל קאלעדזש, סיירעקיּוז אוניווערסיטעט און ווַאסאר קאלעדזש וועלן 
ו אנטוויקלען ברייטע פראיעקטן אויסנוצנדיג די  אלע באקומען מער פון א מיליאן דאלאר יעדע איינע צ

געלט קלוגערהייט צו פאראויסשטופן שיטות פון בויען אן אויסשפייען קַארבָאן אויסהערנדיג וואס די  
סטודענטן און קאמיוניטי האבן צו ביישטייערן, אריינרעכענענדיג צוויי פראיעקטן וואס וועלן ערמעגליכן צו  

די מעלדונג קומט אין   יי נייע געביידעס צו אויסנוצן ענערגיע אן פארשווענדענישן.מאכן סיי שטייענדע און ס
שטיצע פון גאווערנאר קאומאו'ס קלימאט און ריינע ענערגיע אגענדע וואס זייענדיג א ביישפיל פאר די  

  .2050פראצענטיגע רעדוקציע אין אויסשפייעונגען פון שעדליכע גאז ביז   85גאנצע לאנד רעכנט אריין א 
  

"קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן זענען די פלאץ וואו די קומענדיגע דור פון מנהיגים קענען אינספירירט  
ווערן צו אויפקומען מיט גוטע ריינע ענערגיע לעזונגען וואס באקעמפן קלימאט טויש און זיי צו אויספירן",  

עסט האט געשאפן א געלעגנהייט צו  "די "ענערגיע צו פירן" פארמ האט גאווערנאר קאומאו געזאגט.
גיבן קוראזש פאר סטודענטן, פראפעסארן און די פירערשאפט צו העלפן ניו יארק ברענגן נידעריגע  

—קַארבָאן לעזונגען פאר איינס פון די פלעצער וואס עס איז די שווערסטע צו האלטן ריין פון קַארבאן
ודענטן א געפיל פון שטאלץ אין די קאמפוס האבנדיג די  געביידעס, און אין די זעלבע צייט גיבן פאר די סט

מעגליכקייט צו פארעמען א גרינערע און ריינערע צוקונפט אין די קאמפוסן אליין און אין די ארומיגע  
  קאמיוניטיס." 

  
אלץ טייל פון די "ענערגיע צו פירן" פארמעסט וועלן די קאמפוסן פאראויס שטופן ריינע ענערגיע פלענער  

כע וועלן שפילן א וויכטיגע ראלע צו דערגרייכן ניו יארק סטעיט'ס ציהלן צו מאכן א מציאות וואו בויען  וועל
נוצט נישט אויס קיין קַארבאן, אינספירירן די קומענדיגע דור פון קלימאט פירער און צושטעלן גוטע  

די פראיעקטן וועלן צוזאמען   עס איז ערווארטעט אז געלעגנהייטן צו צוציהען די סטודענטן צו זיין אקטיוו.
קארן פון די   4,000מעטריק טָאן פון קַארבָאן יערליך, אזוי פיל ווי אראפנעמען כמעט  4,604איינשפארן 



די פראיעקטן גיבן בילדונג )עדזשוקעישען( און פראפעסיאנאלע געלעגנהייטן  גאס יעדע איינציגע יאר.
אין צוגאב וועלן די פראיעקטן ברענגן בענעפיטן פאר   פאר סטודענטן און פאר לאקאלע קאמיוניטיס.

יעדע מוסד וואס   לאקאלע קאמיוניטיס דורכן העלפן רעדוצירן אויסשפייענונגען פון גאז אין די געגנט.
איבערגעבן די בעסטע עצות וואס זיי האבן גענוצט דורכן ארויסגעבן   ון די געלטער וועטבאקומט פ

דאקומענטן מיט אנווייזונגען צו אויסטיילן פאר די סטודענטן אויפן קאמפוס און ביי געשעענישן כדי מען  
  דאס וועט העלפן זאל קענען פלאנירן, שענקען געלטער און אויספירן נאכגעמאכטע פראיעקטן.

מאקסימיזירן די רעדוקציעס אין באנוץ פון ענערגיע און פון אויסשפייעונגען פון גאז אויף זייערע אייגענע  
  קאמפוסן, אנדערע קאמפוסן און ארום די סטעיט.

  
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO די קאלעדזשעס און דָארין מ. העריס האט געזאגט" ,

ע צו פירן" פארמעסט זענען א ביישפיל פאר אנדערע זייענדיג  אוניווערסיטעטן אנערקענט דורך די "ענערגי
אויפן פארנט פון אונזער קאמף קעגן קלימאט טויש דורכן אריינברענגען די קאמיוניטי אויפן קאמפוס אין  

זייער ציהענדע פראיעקטן וועלן   איינס פון די מערסט־דרינגנדע אנגעלעגנהייטן פון אונזער תקופה.
דע רעדוקציעס אין קַארבאן באנוץ, העלפן אנטוויקלען צוקונפטיגע קלימאט פירער און  ברענגען צו באדייטנ

פארבעסערן צוטריט צו ריינע ענערגיע מיט לעזונגען וועלכע קענען נאכגעמאכט ווערן און פארברייטערט  
  ווערן." 

  
  ענערגיע צו פירן געווינער

  
וועלן אנטוויקלען א   מיליאן : $1.4 -מענס לעב בילדינג ּפערפָאר -די סיטי קאלעדזש ָאוו ניו יארק 

קאנטאלירטע און סיסטעמאטישע פראצעדור פאר די איינגעשטעלטע און בילדינג אּפערעיטארס צו  
פארגרעסערן זייער מעגליכקייט צו אנפירן ווי עס דארף צו זיין און ריכטיגערהייט אנפירן ענערדזשי־ 

ט וועט אויסלייגן, אויספרובירן און דאקומענטירן א  די פראיעק עסנדע סיסטעמען אויפן קאמפוס.
סיסטעמאטישע פראצעדור צו אריינציהען סטודענטן און איינגעשטעלטע אין אריינלייגן אויטאמאטישע  

  סיסטעמען און פראצעדורן וואס ערמעגליכן צו קאנטראלירן עלעקטריציטעט באנוץ.
  

, "די פראיעקט איז  די סיטי קאלעדזש ָאוו ניו יארק פרעזידענט ווינסענט באדרעאו האט געזאגט
שפארן   אויסגעשטעלט צו אויפקלערן ענערדזשי באנוצער איבער אויסגעפארשטע וועגן צו שפארן.

ענערגיע איז צווישן די העכסטע פריאריטעטן וואס מיר האבן פארן אנטוויקלען א שטאנדהאפטיגע 
  צוקונפט און סיטי קאלעדזש איז פרייליך צו מיטטיילן מיט אנדערע פון איר ערפארונג אין דעם פעלד." 

  
א דירעקטע דיגיטאלע  וועט אויספלאנירן און איינפירן מיליאן : $1.3 -ניו יארק מעדיקעל קאלעדזש 

קאנטראל געביידע מענעדזשמענט סיסטעם לענגאויס די קאמפוס מיט נייע פארגעשריטענע 
קאנטראלירונג סיסטעמען צו מאכן איין איינצלנע סיסטעם פאר הייצונג/קילונג, טשילער און בוילער  

ועלן אפגעהאלטן ווערן צו  טרענירונג סעסיעס ו ּפָאמּפס און באלייכטנוג קאנטראל פאר די גאנצע קאמפוס.
העלפן די איינגעשטעלטע צו ארבעטן מיט די סיסטעמען אויף די בעסטע וועג, און עס וועט דורכגעפירט  

די   ווערן א קלימאט פלאן פאר די איינריכטונגען אויפן קאמפוס וואס נוצן ענערגיע און שפייען אויס גאז.
און אינפארמירן סטודענטן און די קאמיוניטי וועגן   קאמפוס וועט אפהאלטן אקטיוויטעטן צו אויפקלערן

  פארשריט פון די פראיעקט. 
  

. האט M.D., M.Aדר. עדווארד סס הַאלפערין,  CEOניו יארק מעדיקעל קאלעדזש טשענסעלאר און 
( איז איבערגעגעבן צו ארבעטן פאר קלוגע ענערגיע  NYMC, "ניו יארק מעדיקעל קאלעדזש )געזאגט

די 'ענערגיע צו פירן'   אויף אונזער וואלהאלע קאמפוס. —לעזונגען וואס מען קען נאכמאכן איינשפארונג 
געלט וועלן ביישטייערן צו דאס אנטוויקלונג פון די העכסט־קלאסישע געביידע קאנטראל טעכנאלאגיעס  

מיר   צע קאמפוס.וואס וועלן זיין די יסוד פון א באדייטנדע רעדוקציע אין גאז אויסשפייעונגען איבער די גאנ
קוקן ארויס צו זעהן דעם פראיעקט דינען אלץ וויכטיגע געלעגנהייט פאר אונזערע סטודענטן צו לערנען  



די   וויאזוי מוסדות קענען האבן א באדייטנדע השפעה אויף קלימאט טויש דורך אחריות'דיגע אפעראציע.
טאנדארט פון ענווייראמענטאלע  פראיעקט וועט דינען אלץ א ממשות'דיגע ביישפיל פון די הויכע ס

  ציהלט צו."   NYMCפירערשאפט וואס 
  

וועלן דורכפירן א פראיעקט אויף א שטייענדע קאמפוס   מיליאן דאלאר: 1.3 -סיירעקיּוז אוניווערסיטעט 
דארמיטארי געביידע מיט אכט יּוניטס, נוצנדיג שעפערישע לעזונגען צו אנטוויקלען, אנאליזירן און  

די   סיסטעמען אז די געביידע זאל נישט נוצן מער ענערגיע פון וויפיל עס פראדוצירט אויפן ארט.אריינבויען 
פראיעקט וועט אפשאצן די ווירקונג פון ריינע ענערגיע מקורות, סיסטעמען וואס גיבן ארויס די מאקסימום  

 נאר ווען עס פעלט אויס.ענערגיע און קלוגע געביידע קאנטראלס וועלכע צינדן אן זאכן וואס נוצן ענערגיע 
די   סטודענטן וועלן אנטיילנעמען אין די פלאנירונג, פראבעס און אפשאצונגען פון וויאזוי עס ארבעט.

פראיעקט וועט אויך פארברייטערט ווערן און מיטגעטיילט ווערן מיט די לאקאלע קאמיוניטי דורך אן  
  גיע פון די אוניווערסיטעט.אויסשטעלונג אין די מוזיאום פון וויסנשאפט און טעכנאלא

  
, סיירעקיּוז אוניווערסיטעט צייטווייליגע וויצע טשענסעלאר און ּפרָאווָאסט דזשַאן ליּו האט געזאגט

"סיירעקיּוז אוניווערסיטעט איז שטאלץ צו זיין פון די ברייטע מאנשאפט צוזאמענגעשטעלט פון  
פארשידענע ספעציאליטעטן וואס זענען נוגע, ארכיטעקטור, די איי־סקּול און ענדזשינירונג, וואס קומט זיך  

די פראיעקט וועט   ן.צוזאם צו לעזן א מציאות'דיגע פראבלעמם מיט ענערגיע וואס ווערט נישט פארלויר
נישט נאר זיין א לעבעדיגע ביישפיל פון א למפרע'דיגע אריינבויען סיסטעמען וואס נוצן נישט מער  

ענערגיע פון וויפיל זיי מאכן אין געביידעס וואס שטייען שוין, נאר עס וועט אויך נעמען אין חשבון די  
די עיקר איז אז עס וועט אהערשטעלן א  אץ.השפעות אויף מענטשן וואס געפונען זיך אין די געבויטע פל

דורכן   —רייכע פארשונג אטמאספערע פאר אונזערע סטודענטן דורכאויסן בויען און אויך דערנאך 
  נאכפאלגן די ציפערן וויאזוי די פראיעקט ארבעט זיך אויס." 

  
אויס קיין גאז פאר די  וועלן בויען א נייע געביידע וואס שפייט נישט   מיליאן :  $1.1 -וואסאר קאלעדזש 

קאלעדזש'ס אינסטיטוציע פאר ליבעראלע ארטס צוזאמען מיט א דעשבָאורד וואס באריכטעט די  
עס וועט ערמעגליכן צו נאכפאלגן די ציפערן בשעת  פארשריט מיט קאנסטרוקציע און אינסטאלירונג.

ביישטייערן צו די   וואסאר סטודענטן וועלן  מעשה צו דעמאנסטרירן די השפעות פון די פראיעקט. 
פראיעקט דורך פארשונג און דורכן אנאליזירן וויאזוי די געביידע ארבעט צו פעסטשטעלן וויפיל עס איז 

  איינגעשפארט געווארן דורך די קאנסטרוקציע.
  

, "פון די אנהויב פון די פראיעקט  וואסאר קאלעדזש פרעזידענט עליזאבעט ה. ברעדלי האט געזאגט
ע פאר די אינסטיטוציע פאר די ליבעראלע ארטס געווען צו מאכן א פלאץ וואו וואסאר קען  איז אונזער מיסי

עס א כבוד פאר אונז צו אויסגעוועלט ווערן אלץ   ארבעטן צוזאמען מיט די ראיאן און די גאנצע וועלט.
  ." געווינער פון די 'ענערגיע צו פירן' פארמעסט, און מיר קוקן ארויס צו אויספירן די פראיעקט

  
די "ענערגיע צו פירן" פארמעסט ווערט אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און  

( און שטיצט קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן וועלכע שטרייבן צו  NYSDERAאנטוויקלונג אויטאריטעט ) 
ן דורך ריינע ענערגיע  נאכקומען זייערע פינאנציעלע, ענווייראמענטאלע, אקאדעמישע און קאמיוניטי ציהל

  56בקשות פון   82איבער דריי גורלות האט די "ענערגיע צו פירן" פארמעסט באקומען  לעזונגען.
פריוואטע און פובליק קאלעדזשעס, און עס האט געשאנקן פאר צען קאלעדזשעס און אוניווערסיטעטן  

  פאריגע געווינער רעכענען אריין:  . 2016מיליאן זינט   $11מער פון  

  מייקרָא היידרָא פאר מאקרָא אימּפעקט בַארד קאלעדזש  •
  דזשיָאו־טערמאל לערנען לייברערי ברּום קאמיוניטי קאלעדזש  •
ענערגיע שפארונג דורך דינאמישע פלוס  רַאטשעסטער אינסטיטוציע פון טעכנאלאגיע •

  פון לופט און אנאליזירן באנוץ
  צענטער  STEMריינע ענערגיע און  סָאפאלק קַאונטי קאמיוניטי קאלעדזש  •



  לאקאליזירן בָאפעלָאו'ס ריינע ענערגיע צוקונפטדי אוניווערסיטעט אין בָאפעלָאו  •
שאפן און אוועקלייגן סָאולער  פוןצו בויען א סיסטעם  אוניווערסיטעט ָאוו רַאטשעסטער •

  ענערגיע לעזונגען

  
, "די 'ענערגיע צו פירן' פארמעסט איז אן אונטערנעמונג וואס  סענאטאר קעווין ּפארקער האט געזאגט

האט א השפעה און ערמעגליכט אונז צו צוציהען לאקאלע מוסדות אנטייל צו נעמען אין אונזערע ריינע  
און גאווערנאר קאומאו פארן ווייטער אנגיין מיטן דורכפירן די   NYSDERAדיר איך אפלא ענערגיע ציהלן.

אונטערנעמונגען וואס וועלן צוזאמברענגען קאמיוניטי שותפים צוזאמען פאר די בענעפיט פון די  
  אטמאספערע." 

  
'ס 'ענערגיע צו פירן' פארמעסט NYSERDA, " סענאטאר טָאובי ען סטאוויסקי האט געזאגט

ט העכערע עדזשּוקעישען מוסדות צו אנטוויקלען וועגן צו ארבעטן אויף ריינע ענערגיע און צו  ערמעגליכ
די פראיעקן וועלכע האבן געוואונען זענען אזעלכע וואס טראכטן אויף   רעדוצירן גאז אויסשפייעונגען.

 קאמיוניטיס. פאראויס, און זיי וועלן ברענגן באדייטנדע בענעפיטן פאר זייערע קאמפוסן און ארומיגע
האבן עקספערטן עדות געזאגט אז  2019דורכאויס געהערן וואס איך האב אפגעהאלטן אין הערבסט פון 

די   אויסשפייעונגען וואס קומען פון קאלעדזש זענען געווען א הויפט מקור פון גאז אויסשפייעונגען.
מיליאן וואס ווערט   $5די מער־פון־ געשאנקענע געלטער וועלן העלפן רעדוצירן די שעדליכע גאזן.

  געשאנקן די יאר וועלן העלפן די היינטיגע סטודענטן צו ווערן די קלימאט פירער פון מארגן." 
  

, "פארבעסערן די איינשפארונגען פון ענערגיע אין  אסעמבלי מעמבער מייקעל קיּוסיק האט געזאגט
ייכן אונזער סטעיט'ס אמביציעזע ענערגיע און  אונזערע געביידעס איז א קריטיש־וויכטיגע טייל צו ערר

די גוטע ארבעט פון טייל פון אונזערע סטעיט'ס בעסטע מוסדות פאר העכערע   קלימאט ציהלן.
עדזשּוקעישען וועלן שטארק ארויסהעלפן צו רעדוצירן די אויסשפייעונגען אויף זייערע קאמפוסן, און זיי  

  מוסדות אין אונזער סטעיט."  וועלן דינען אלץ ביישפילן פאר די אנדערע
  

, "ניו יארק'ס בעסטע קאלעדזשעס און אסעמבלי מעמבער דעבארע דזש. גליק האט געזאגט
אוניווערסיטעטן זענען אין אן אייגנארטיגע פאזיציע צו קענען ברענגן פארשריט צו די קַארבָאן  

ייע טעכנאלאגיעס וואס די געווינער  איך קוק ארויס צו זעהן די נ איינשפארונג לענגאויס די גאנצע סטעיט.
פון די 'ענערגיע צו פירן' פארמעסט וועלן אהערשטעלן צו באקעמפן קלימאט טויש, און פאר די  

צוקונפטיגע געלטער פון אונזער סטעיט צו ברענגן פארשריט צו די גרינע ענערגיע פירערשאפט אין  
  אונזערע העכערע עדזשּוקעישען מוסדות." 

  
  .ָאנליין עגן די "ענערגיע צו פירן" פארמעסט און פראיעקטן וועלכע האבן געוואונעןלערנט מער וו

  
נעמט שוין נישט אן קיינע אפליקאציעס, אבער ניו יארק סטעיט מוסדות  די "ענערגיע צו פירן" פארמעסט 

און צו   קאמפוס פארמעסט REVפאר העכערע עדזשּוקעישען זענען בארעכטיגט זיך צו אנשליסן אין 
קַארבאן נייטראל פאר עקאנאמישע  און קאמערשעל און אינדוסטריאלע קַארבאן פארמעסטאּפלייען צו 
ידער קענען אויך באקומען אויסשליסליכע אנבאטן און קאמפוס פארמעסט מיטגל REV .אנטוויקלונג

צו אנהויבן מיט זייערע קאמפוס'ס ריינע ענערגיע   פלעקסטעק פראגראם'ס NYSERDAשטיצע דורך 
  אונטערנעמונגען.

  
געביידעס זענען איינס פון די גרעסטע מקורות פון שעדליכע גאז אויסשפייעונגען אין ניו יארק סטעיט, און  

דאס אריינבויען ענערגיע איינשפארונג און עלעקטריציטעט מיטלען אין שטייענדע געביידעס וועלן  
נטע און באקוועמע  רעדוצירן קַארבאן אויסשפייעונגען און העלפן עררייכן מער שטאנדהאפטיגע, געזו

ביליאן אינוועסטירט צו   $6.8און יּוטיליטי פראגראמען, ווערן מער פון  NYSERDAדורך  געביידעס.
דורכן פארבעסערן ענערגיע איינשפארונגען אין   אראפנעמען געביידעס איבערן סטעיט פון קַארבאן.

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Program-Opportunities/Energy-to-Lead-Competition
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/REV-Campus-Challenge/Program-Opportunities/Energy-to-Lead-Competition
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/CI%20Carbon%20Challenge
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/CI%20Carbon%20Challenge
https://www.nyserda.ny.gov/All%20Programs/Programs/CI%20Carbon%20Challenge
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Carbon-Neutral-Economic-Development
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Carbon-Neutral-Economic-Development
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/FlexTech-Program


געביידעס און אריינבויען איינריכטונגען צו אוועקלייגן ענערגיע אויפן ארט, ריינע און עלעקטראנישע קארן 
טשַארדזשינג איינריכטונגען, וועט די סטעיט רעדוצירן קַארבאן אויסשפייעונגען און אנקומען צו די  

, א מאס  2025'ס ביז BTUטריליאן  185ן אויפן־ארטיגע ענערגיע באנוץ מיט אמביציעזע ציהל צו רעדוציר
  75ענערגיע איינשפארונג באשטייט  מיליאן היימער. 1.8וועס קען גענוצט ווערן צו גיבן ּפאווער פאר 

דזשַאבס איבער ניו יארק, און די סטעיט'ס אמביציעזע פלאן צו רעדוצירן   פראצענט פון די ריינע ענערגיע
ביליאן אין בענעפיטן פאר די געזעלשאפט און  $1.8ַארבאן אויסשפייעונגען וועט ברענגן נאך ק

  אטמאספערע.
  

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

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

די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ שטעלט  מגיפה.  19-קומט צו זיך פון דער קאוויד 
עק ניו יארק אויפן וועג צו דערגרייכן די ציהל וואס זי האט אוועקגעשטעלט אויף אן עלעקטראנישע אוו

פראצענט ריינע   70, אריינרעכענענדיג  2040סעקטאר וואס שפייט נישט אויס קיין שעדליכע גאז ביז 
 אנצע עקאנאמיע.און צו באלאנסירן די קַארבָאן אויסשפייעונגען פון די ג 2030ענערגיע פראדוקציע ביז  

עס בויעט אויף ניו יארק סיטיס אומגלויבלעכע אינוועסטירונגען אונטערצוהייבן ריינע ענערגיע,  
  $6.8גרויס־פארנעמיגע באנייעוודיגע פראיעקטן איבער דער סטעיט,   91ביליאן אין  $21אריינגערעכנט 

ביליאן   $1ן זון ענערגיע, מער ווי ביליאן צו פארגרעסער $1.8ביליאן צו רעדוצירן עמיסיעס פון בנינים, 
  NY Green Bankביליאן אין  $1.2 דאלאר פאר ריינע טראנספארטאציע איניציאטיוון און איבער

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

 .2035מעגאוואטס פון פונבארטנדיגע ווינטן ביי  9,000און א צוזאג צו אנטוויקלען  2011סעקטאר זינט 
אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער קאומאו וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריט און רעדוצירן די  

  1990פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט געהאלטן אין   85אז מיט אויסשפייעונגען פון שעדליכע ג
  40מיט די ציהל צו אנקומען צו  –פראצענט  35, בשעת'ן זיכער מאכן אז צום ווייניגסטנס 2050ביז 

פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטמענטס ווערן געגעבן פאר קאמיוניטיס וואס   –פראצענט 
  2025ון אזוי אויך מאכן ווייטערדיגע פארשריט צו אנקומען צו די סטעיט'ס ציהל פאר ביז ברויכן הילף, א

פארן ריכטיג אויסנוצן ענערגיע דורכן פארמינערן די מאס פון ענערגיע וואס ווערט אויסגענוצט אויפן ארט  
  'ס פון ענערגיע וואס וועט קענען גענוצט ווערן דורך די קונדן.BTUטריליאן  185מיט 
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