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באזירטע באוועגונג -מיליאן איז פאראן צו פינאנסירן קאמיוניטי $110גאווערנער קאומאו אנאנסירט 
 און ענווייראנמענטאלע לינדערונג פראיעקטן  

    
וועגווייזיגע ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי  -פינאנסירונג שטיצט די צילן פון ניו יארק׳ס לאנד

אקטיוויטעטן וועלכע אדרעסירן די באוועגונג באדערפענישן   באשיצונג אקט׳ און שטרייכט אונטער
 פון אלע באניצער און פעאיגקייטן  

    
העלפט מוניציפאליטעטן אין טרעפן די פארלאנגען פון דעם ׳ריינע לופט אקט׳ און דער ׳אמעריקאנע  

 מיט אומפעאיגקייטן אקט׳  
    

מיליאן אין נייע פינאנסירונג איז   $110גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז 
באזירטע אינוועסטירונגען אויסגעשטעלט צו  -אוועקגעשטעלט געווארן צו שטיצן קאמיוניטי

פארשטערקערן די קולטורעלע, אעסטעטישע, און ענווייראנמענטאלע זעפונקטן פון לאקאלע און  
אנספארטאציע סיסטעמען, און אין דער זעלבער צייט דערהייבן זיכערהייט און באוועגונג.   ראיאנישע טר

דער איניציאטיוו פינאנסירט פראיעקטן וועלכע שאפן נייע אדער פארבעסערן עקזיסטירנדע ביציקל און  
וועגן צו  פוסגייער איינריכטונגען, פארבעסערן צוגענגליכקייט צו פובליק טראנספארטאציע, שאפן זיכערע 

סקולס, מאכן איבער פארלאזטע באן קארידארן אויף פוסגייער טרעילס, און העלפן רעדוצירן דאס  
אנלייגעניש און גרינהויז גאז ארויסלאז פון דעם טראנספארטאציע סעקטאר. אין צוגאב מעגן די געלטער  

נשטימיג מיט די פארלאנגען  געניצט ווערן דורך מוניציפאליטעטן צו שטיצן אקטיוויטעטן וועלכע זענען איי
 פון דעם ׳זויבערע לופט אקט׳ און דער ׳אמעריקאנע מיט אומפעאיגקייטן אקט׳.  

    
״אין דער צייט וואס מיר שטעלן זיך פאר אויפדאסניי און בויען איבער און באנייען פאר א צוקונפט נאך  

ען הויפט וויכטיג פאר אונזערע  דער פאנדעמיע דארפן מיר אנערקענען אז זיכערהייט און באוועגונג זענ
-״די קאמיוניטי האט גאווערנער קאומאו געזאגט.פארשידנארטיגע ראיאנען אויף צו וואקסן און בליען,״ 

וועגווייזיגע פארפליכטונג אפצוהיטן דעם  -באזירטע פראיעקטן באשטעטיגן נאכאמאל ניו יארק׳ס לאנד
לאקאלע עקאנאמישע אנטוויקלונג און פארבעסערן   ענווייראנמענט און אין דער זעלבער צייט אויספירן

   פובליק געזונטהייט.״

    
פראיעקטן וועלן אויסגעקליבן ווערן דורך א פארבעטענע פארמעסט פראצעס און געשאצט ווערן באזירט  

אויף אוועקגעשטעלטע פרינציפן וועלכע נעמען אריין פובליק בענעפיט, לופט קוואליטעט פארבעסערונג, און  
ערדיגן  -דער איבער פראיעקטן מוזן זיין פארבינדן צו פינאנס און / אדער ליפערונג איינפעליגקייט.

אפליקאציעס פאר פינאנסירונג   טראנספארטאציע סיסטעם און זיין צוגענגליך אין פול פאר דעם פובליק.
מעג איינגעפירט ווערן דורך סיי וועלכע מוניציפאליטעט און וואוילטעטיגע ארגאניזאציע, אבער פראיעקטן  

נטור, אדער א פובליק אויטאריטעט בארעכטיגט  מוזן זיין ספאנסירט דורך א מוניציפאליטעט, א סטעיט אגע
 בארעכטיגטע פראיעקטן רעכענען אריין:   צו אדמיניסטרירן פעדעראלע טראנספארטאציע געלטער. 

   בויען נייע / פארבעסערן עקזיסטירנדע פוסגייער און ביציקל איינריכטונגען. •



אינסטאלירן פוסגייער  צוגענגליכע סיידוואקס,  ADAבויען נייע / פארבעסערן עקזיסטירנדע  •
   אויסזען / קארידאר לענדסקעיפינג. -סעיפטי איינצלהייטן, און צולייגן גאס

   באניציגע פארוויילונגס וועגלעך. -איבערטוישן פארלאזטע באן קארידארס אויף מולטי •

   פרעזערווירן / רעהאביליטירן היסטארישע טראנספארטאציע איינריכטונגען.  •

וואסער מענעדזשמענט און  -לע לינדערונס מיטלען צו אדרעסירן שטורעםאיינפירן ענווייראנמענטא •
   קאנטראל, און פארמיידן אדער פארמינערן וואסער פארפעסטיגונג פארבינדן מיט הייוועי אפרין. 

צוגעפירטע טויט פון בעלי חיים אדער צוריקצושטעלן און אויסהאלטן  -רעדוצירן וויהיקל •
   שטחים און וואסער וואוינערטער.-ערדבאהעפטונגען צווישן  

   פארבעסערן טראפיק סיגנאלן אדער שניידפונקטן וואס פארבעסערן דער טראפיק פליס; און •

הויפטיגע  -צושטעלן ׳טרעוועל דעמענד׳ פראגראמען געצילט אויף אפצוווענדן טראפיק אויף נישט •
   שעה׳ן אדער אנדערע טראנספארטאציע מיטלען. 

    
עלכע ווערן צוגעשטעלט צו דעם סטעיט דורך דער פעדעראלע הייוועי אדמיניסטראציע און  די געלטער, וו

אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען, ווערן געגעבן דורך דער  
׳טראנספארטעישען אלטערנאטיוון פראגראם׳ און דער ׳אנלייגעניש לינדערן און לופט קוואליטעט  

פארבינדענע  -פראצענט פון פראיעקט 80די פראגראמען וועלט צושטעלן ביז  בעסערונג פראגראם׳. פאר
דער ניו יארק   פראצענט צוגעשטעלט דורך פראיעקט ספאנסירער.  20קאסטן, מיט די איבערגעבליבענע 

סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען וועט אננעמען אפליקאציעס פאר דער פינאנסירונג  
. די אפליקאציע, פראגראם אנווייזונגען, און וואורקשאפ  2021, 29נהייט ביז נאך סעפטעמבער געלעג

   .cmaq-dot.ny.gov/tapסקעדזשולס קען מען געפונען אויף 
    

״דער   דאמינגעז האט געזאגט,דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע 
גייט ווייטער אן מיט אויספירן   DOTפראגראם איז אן אויסגעצייכנטע ביישפיל פון וויאזוי ניו יארק סטעיט 

פאליסיס און פראגראמען וועלכע געבן יעדע ניו יארקער זיכערער און ענווייראנמענטאליש  
-ילונג, און סאציעלע פארבינדונג. די קריטישאויסגעהאלטענע באוועגונג מעגליכקייטן פאר ארבעט, פארווי

באזירטע אינוועסטירונגען באזארגן פאזיטיווע רעזולטאטן פאר אונזער דאונטאון  -וויכטיגע קאמיוניטי
קוואליטעט פאר אונזער  -ביזנעס דיסטריקטס און פארבעסערן דער אלגעמיינער זיכערהייט און לעבנס

    סטעיט׳ס איינוואוינער און באזוכער.״ 
    

 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  -ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
אגרעסיווער קלימאט און  -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-גאווערנער קאומאו׳ס לאנד

זויבערע ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו  
ט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט  זויבערע ענערגיע וואס שאפ

פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ   19-וואס ניו יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
דורך דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג  

, 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר -דערגרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זעראצו 
, און צו דערגרייכן  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70אריינגערעכנט דאס שאפן פון 

אומדערהערטער  -קארבאן נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער
-גרויס 67ביליאן אינוועסטירונג אין  $39עלערונג פון זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט א פארשנ

דזשאבס   150,000ארנעמיגע איבערניציגע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, דאס שאפן פון מער ווי פ
-ן יםמעגאוואטס פו 9,000אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר, אן אנטשלאסנקייט צו אנטוויקלען 

ענערגיע סעקטאר זינט  -פראצענט וואוקס אין דער פארשפרייטער זון 1,800, און 2035וינט ענערגיע ביז ו
. אונטער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן  2011

און אין דער זעלבער צייט   ,2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
פראצענט פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען צו   40טרעפן דעם ציל צו ליפערן כאטש 

https://www.dot.ny.gov/tap-cmaq


שפארן ציל אויף צו  -ענערגיע 2025אומגינציגע קאמיוניטיס, און אוואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ שפארונגען.  -פון ענדע BTUטריליאן  185פלאציגע ענערגיע באניץ מיט -רעדוצירן אויפ׳ן
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