
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/13/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט דריי גיגאוואט סאלאר אינסטאלירט אין ניו יארק, דזשענערירט גענוג  
 ריינע ענערגיע אויף צו קרעפטן מער ווי האלב מיליאן וואוינונגען 

    
זינט  69%פראצענט און קאסטן פון סאלאר אראפ  2,100סטעיט סאלאר וואוקס ארויף איבער 

 אטיוו  איניצי NY-Sunאנהייב פון 
    

פארענדיגטע סאלאר לענגאויס דעם סטעיט צוזאמען מיט פראיעקטן אונטער אנטוויקלונג 
  2025פון גאווערנער קאומאו׳ס ציל ארויסצושטעלן זעקס גיגאוואט סאלאר ביז  95%פארטרעטן 

    
   דאבילדער צו באקומען  

    
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דריי גיגאוואט סאלאר ענערגיע קראפט זענען  
אינסטאלירט געווארן לענגאויס דעם סטעיט, גענוג אויף צוצושטעלן ענערגיע קראפט פאר מער ווי א  

איינע פון די  ווייזיגקייט אין וואקסן -האלב מיליאן וואוינונגען, אונטערשטרייכנדיג ניו יארק׳ס וועג
איניציאטיוו אין  NY-Sunשטערקסטע סאלאר מארקעטס אין דעם לאנד. זינט דעם אנהייב פון דעם 

פראצענט   69פראצענט איבער׳ן סטעיט און געפאלן אין קאסטן מיט  2,100איז סאלאר געוואקסן  2011
יט. ווען  דזשאבס לענגאויס דעם סטע 12,000און שאפנדיג אין דער זעלבער צייט אומגעפער 

צוזאמגעשטעלט מיט די פראיעקטן וועלכע זענען יעצט אונטער אנטוויקלונג טוט דער היינטיגע  
פראצענט פון גאווערנער קאומאו׳ס ציל צו אינסטאלירן זעקס גיגאוואט פון   95דערגרייכונג פארטרעטן 

    ונג אקט., ווי פארלאנגט אין דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצ2025סאלאר ביז 
    

״סאלאר ענערגיע איז א הויפט שטאנדטייל אין ניו יארק׳ס טראנזיציע צו א ריינע ענערגיע עקאנאמיע, אין  
דער צייט וואס מיר ארבעטן צו רעדוצירן שעדליכע ארויסלאז פארפעסטיגונג בכלל און צו אדרעסירן די  

רבויען שטערקער נאך דער פאנדעמיע,״  דאפלטע פאדערונגען פון קעמפן קלימאט ענדערונג און זיך איבע 
ווייזט אז מיר שטייען אויפ׳ן וועג צו   NY-Sun״דער ערפאלג פון  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. 

וועגווייזיגע ענערגיע צילן און אין דער זעלבער צייט אונטערהייבן גרינע דזשאב  -גרייכן אונזער לאנד
יטיס לענגאויס דעם סטעיט אלס טייל פון אונזער  וואוקס און עקאנאמישע ערהוילונג אין קאמיונ

 פארצושטעלן ניו יארק נאך דער פאנדעמיע.״  -אויספירליכער פלאן זיך ווידער
  

האנטיג די שעדליכע תוצאות פון -אלס איינער וואס איז אויפגעוואקסן נעבן לעיק ערי און געזען ערשט
שאפן א ריינערע, מער נאטורליכע צוקונפט אלץ  פארפעסטיגונג פון דעם לאקאלן אייזן פאבריק, איז דאס  

״דורך   האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול.געווען א פערזענליכע קאמף פאר מיך,״  
דערגרייכן דעם היסטארישן מערקפונקט פון דריי גיגאוואט סאלאר אינסטאלירט אין ניו יארק קענען מיר  

יעצט צושטעלן ענערגיע קראפט פאר איבער האלב מיליאן וואוינונגען מיט ריינע ענערגיע, און אין דער  
אין אונזער סטעיט׳ס ריינע  זעלבער צייט שאפן גוטע דזשאבס און צוציען ווייטערדיגע אינוועסטירונג 

 ענערגיע עקאנאמיע.״  
    

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719546924442#_blank


פרעזידענט   NYSERDAליוטענאנט גאווערנער האכהול האט געמאכט דעם אנאנס היינט אינאיינעם מיט 
דאריען מ. האריס און פעגי פלאנערי, הויפט שותף ביי דזשענערעיט קאפיטאל, ביי א   CEOאון 

הודסאן ראיאן.  -מיוניטי סאלאר פראיעקט אין דעם מיטלבאנייאונגס צערעמאניע פאר דער גרעסטער קא
״, פלאצירט אין דעם טאון בעטהעל אויף דעם וועג  17Bדער פראיעקט, אומאפיציעל באקאנט אלס ״

וואודסטאק מוזיק פעסטיוואל, איז אנטוויקלט געווארן דורך דעלעווער   1969פירנדיג צו דעם ארגינעלן 
נערעיט קאפיטאל, וועלכע טוען היינט אינאיינעם אויפזעען דעם  ריווער סאלאר, און געהער צו דזשע

-מיליאן קילאוואט 7.8מעגאוואט סאלאר אויסריכטונג וואס וועט פראדוצירן  6.1עס אנטהאלט א  ארט.
וואוינונגען, קלענערע   129עה׳ן פון סאלאר ענערגיע יערליך, און איז איינגעשריבן אין פול מיט ש

 NYSERDAמיליאן פון  $1דער פראיעקט באקומט איבער  עטיגע ארגאניזאציעס.ביזנעסער, און וואוילט
    איניציאטיוו. NY-Sunדורך דעם 

    
דורך דאס ערלויבן פאר קאנסומערס זיך איינצושרייבן צו א לאקאלע קאמיוניטי סאלאר פראיעקט וועט  

רענטערס וואס האבן נישט  דער פראיעקט העכערן צוגענגליכקייט צו סאלאר פאר היים אייגנטימער און  
דווקא די אידעאלע אומשטענדן אויף דירעקט אינסטאלירן סאלאר טאוולען אויפ׳ן פלאץ. דורך קאמיוניטי  

סאלאר איינארדנונגען ווערט ענערגיע נאך אלץ געליפערט דורך א קאסטומער׳ס געווענליכע  
יוניטיס סאלאר אויסריכטונג ווערט  עלעקטריציטעט פראוויידער, און די ענערגיע פראדוצירט פון דעם קאמ

אריינגעפירט דירעקט אין דעם עלעקטריק גריד. מיט דעם וואס דער עלעקטריק גריד ווערט באזארגט  
מיט ריינע, באנייעוודיגע ענערגיע, קענען איינשרייבער באקומען קרעדיט אויף זייערע עלעקטריק ביללס  

     ם.פאר זייער טייל פון דעם קאמיוניטי סאלאר סיסטע
    

איז ניו יארק געשטאנען אויפ׳ן העכסטן ראנג אין דעם לאנד אין קאמיוניטי סאלאר אינסטלאציעס   2020אין 
און צווייט אין אינסטלאציעס אין סך הכל. פאראיאר איז אויך געווען דער סטעיט׳ס מערסט פראדוקטיווע יאר  

נסטאלירט, די מערסטע פון זיי געשטיצט  מעגאוואט קאפאציטעט אי 549פאר די סאלאר אינסטלאציעס, מיט 
אינצענטיוון. ניו יארק׳ס פאליסיס האבן פארזיכערט אז סאלאר גרייכט יעדע קאונטי אין דעם   NY-Sunדורך 

 הודסאן, און דער קאפיטאל ראיאן מיט די מערסט אינסטאלירטע סאלאר.  -איילענד, מיטל-סטעיט מיט לאנג
  

    איניציאטיוו דערגרייכט די פאלגענדע: NY-Sunס האט גאווערנער קאומאו׳ 2011זייט 
וואוינונגען ארייננעמענדיג   145,000אינסטאלירט סאלאר אויף יעדן דאך אדער פראפערטי פון  •

    יעדע קאונטי אין ניו יארק;

    אינוועסטירונג;ביליאן אין פריוואטע  $5.3ביליאן אינצענטיוון, אויסניצנדיג  $1צוגעשטעלט איבער  •

    פראצענט העכערונג אין סאלאר אין דעם סטעיט; 2,100געטריבן איבער  •

     ניו יארקער וואוינונגען; 522,000געליפערט גענוג ריינע ענערגיע קראפט פאר  •

     דזשאבס אין דער סאלאר אינדוסטריע; 12,000אנגעברענגט  •

    יאר; און 10נט אין פראצע 69געהאלפן אראפ טרייבן די קאסטן פון סאלאר  •

מיליאן פאר פראיעקטן וועלכע בענעפיטן ענווייראנמענטאלע יוסטיץ און   $30פארפליכטעט  •
    אומגינציגע קאמיוניטיס.

    

NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO  ,״דער דאריען מ. האריס האט געזאגטNY-Sun  איניציאטיוו האט
געמאכט ניו יארק׳ס סאלאר מארקעט א נאציאנעלע פירער דורך צושטעלן די מארקעט סיגנאלן און  

שטיצע וואס איז נייטיג אויף צו פארברייטערן צוגענגליכקייט צו ריינע און צוגענגליכע ענערגיע פאר אלע  
יין פון אונזער ארבעט, און מיר זענען  פריוואטע צוזאמענארבעטן זענען דער גרונטשט-ניו יארקער. פובליק

אויסערגעווענליך דערפריידט פון אונזער צוזאמענארבעט מיט אנדער פאראינטערעסירטע פארטייען,  
דעוועלאפערס, און לאנד אייגנטימער וועלכע האבן אונז געהאלפן דערגרייכן אונזער דריי גיגאוואט  

גרינערן אונזער ענערגיע נעץ אלס טייל פון דעם סטעיט׳ס סאלאר ציל, א וויכטיגע טריט אויפ׳ן וועג צו פאר 
 גלייכבארעכטיגטע ריינע ענערגיע טראנזיציע.״  

    



וויכטיגע געלעגנהייט צו דעמאקריטיזירן דער מעגליכקייט צו באקומען  -״קאמיוניטי סאלאר איז א קריטיש
רן ניו יארק סטעיט אויף דאס צוגענגליכע ריינע ענערגיע, און מיר זענען זייער דערפרייט צו גראטולי

האט געזאגט פעגי פלאנערי, א הויפט שותף ביי  ארויסשטעל ציל,״   3GWדערגרייכן דעם 
פון קאמיוניטי סאלאר פראיעקטן אין זייער   MW 200, וועלכע האט מער ווי דזשענערעיט קאפיטאל

״ביי דזשענערעיט איז אונזער בליק   פארמעגן אדער אין קאנסטרוקציע היינט אין ניו יארק סטעיט.
איבערצובויען דער וועלט מיט אויסהאלטעוודיגע אינפראסטרוקטור און מיר שטאלצירן זיך מיטצוארבעטן  

ער ריווער סאלאר אויף צו ברענגען ריינע ענערגיע, דזשאבס און  מיט אינאווירנדע דעוועלאפערס ווי דעלעוו
עקאנאמישע שפארונג געלעגנהייטן פון קאמיוניטי סאלאר פראיעקטן צו טויזנטער קאמיוניטיס,  

    איינוואוינער, און קלענערע ביזנעסער לענגאויס דעם סטעיט.״
    

יי סאלאר ענערגיע אינדוסטריעס  דייוויד גאהל, סעניאר דירעקטאר פון סטעיט פאליסי איסט, ב
פונקט איז אן אימפרעסיווע דערגרייכונג  -גיגאוואט אנקום-״די דאזיגע דרייעסאסיעשען, האט געזאגט, 

און באווייזט אויף ניו יארק׳ס שטארקע אנטשלאסנקייט צו סאלאר. די סאלאר אינדוסטריע שטיצט מער ווי 
איניציאטיוו וועלן העלפן ווייטער   NY-Sunווי דער דזשאבס אין דעם סטעיט, און פראגראמען  10,000

אנהאלטן דאס שאפן אינוועסטירונגען און דזשאב געלעגנהייטן אין דער צייט וואס מיר ארבעטן אויף צו  
טערמיניגע צילן פון דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג  -דערגרייכן דעם קורץ און לאנג

און   NYSERDAאנצוהאלטן אונזער פראדוקטיווע צוזאמענארבעט מיט קוקט ארויס אויף   SEIAאקט. 
 סטעיט פירער אנצוהאלטן די סאלאר ארבעט פאר ניו יארק׳ס עקאנאמיע און ענווייראנמענט.״  

    
שאיעם מעהטא, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סאלאר ענערגיע אינדוסטריעס עסאסיעשען,  

און אירע מיטגלידער קאמפאניס שאצן הויך אפ דער בליק און די שווערע   NYSEIA״האט געזאגט, 
, דער  NYSERDAארבעט פון דעם פובליק סערוויס קאמיסיע, דעם דעפארטמענט פון פובליק סערוויס, 

סטעיט לעגיסלאטור, און גאווערנער קאומאו און זיין אדמיניסטראציע פאר׳ן אויפשטעלן ניו יארק׳ס  
אינדוסטריע פאר ערפאלג אין פארלויף פון די לעצטע צען יאר. אין דעם פראצעס   פארשפרייטע סאלאר

איז ניו יארק געווארן א נאציאנעלע ריינע ענערגיע, סאלאר און ענווייראנמענט יוסטיץ פירער, איבערהויפט  
די  דורך דאס אנטוויקלען פון איר קאמיוניטי סאלאר פראגראם. מיר קוקן ארויס אויף צו ארבעטן מיט 

סטעיט אויטאריטעטן צו פארזיכערן דער אנגייענדע געזונט פון דעם פארשפרייטערטע סאלאר  
    קארבאניזאציע פון אונזער עקאנאמיע אין די קומענדע יארן.״-אינדוסטריע און דע

    
קייטלין קעלי א׳נעיל, נארטאיסט רידזשינעל דירעקטאר פאר דער קאאליציע פאר קאמיוניטי סאלאר  

״דער געוואוקס פון דעם פארשפרייטערטע און קאמיוניטי סאלאר מארקעט אין  אט געזאגט, צוטריט, ה 
, האבן NYSERDAניו יארק איז געווען אן אומגלויבליכע ערפאלג. א דאנק די פירערשאפט און בליק פון 

  מיט פארברייטערט צוטריט צו די בענעפיטן פון צוגענגליכע ריינע ענערגיע פאר הונדערטע טויזנטע 
צוגעקומענע קאסטומערס לענגאויס דעם סטעיט און מיר שאפן א מער יושר׳דיגע און גלייכבארעכטיגטע  

    עלעקטריק גריד וואס וועט ארבעטן פאר אלע ניו יארקער.״ 
    

״איך  סענאטאר קעווין פארקער, טשערמאן פון דעם סענאט ענערגיע קאמיטע, האט געזאגט, 
פאר זייער לעצטער איניציאטיוו, וועלכע וועט באזארגן   NYSERDAאפלאדיר גאווערנער קאומאו און 

מער ווי האלב מיליאן וואוינונגען מיט סאלאר ענערגיע קראפט. אין דער צייט וואס מיר פאלגן ווייטער דעם  
מאנדאט פון דעם קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט )קלימאט אקט( ווייס איך אז  

נישט נאר ארבעטן צו אינסטאלירן מער סאלאר טאוולען אבער אויך באזארגן מער   אונזער סטעיט וועט 
וויכטיגע שטאנדטייל בשעת מיר קומען  -דזשאב געלעגנהייטן פאר ניו יארקער, וועלכע איז א קריטיש

       ארויס פון דער פאנדעמיע.״ 
    

 



מיטע, האט געזאגט,  אסעמבלי מיטגליד מייקל קוסיק, טשערמאן פון דעם אסעמבלי ענערגיע קא
״היינט צייכנט אפ א ציל וואס גיבט גרויס האפענונג אויף אונזערע באמיאונגען אין דעם סטעיט צו  

איבערבייטן אויף א גרינע ענערגיע גריד און קעמפן קלימאט ענדערונג. מיר האבן יעצט דערגרייכט האל  
ן מיט פראיעקטן שוין אונטערוועגנס  סטעיטיגע ציל פאר סאלאר ענערגיע קראפט, או-פון אונזערע גאנץ

זענען מיר ווייט אויפ׳ן וועג צו דערגרייכן אונזער ציל פון זעקס גיגאוואט סאלאר ענערגיע קראפט ביז  
. עס פרייט מיך אז דער היינטיגער מעלדונג איז געמאכט געווארן ביי איינע פון דער סטעיט׳ס  2025

ט די הילף פון מיינע קאלעגעס אין דעם ענערגיע  גרעסטע קאמיוניטי סאלאר פראיעקט ערטער. מי
( אין אלבאני דעם יאר וועלכע וועט שטארק  A3805קאמיטע האב איך געקענט דורכפירן א בילל )

    פארברייטערן צוגענגליכקייט צו קאמיוניטי סאלאר פראיעקטן פאר מענטשן לענגאויס ניו יארק סטעיט.״
    

״עס פרייט מיך צו זען אז דער גרעסטער   אט געזאגט,אסעמבלי מיטגליד אייליען גונטהער ה 
הודסאן ראיאן איז פארענדיגט געווארן אין בעטהעל. דער  -קאמיוניטי סאלאר פראיעקט אין דעם מיטל

טאון אוו בעטהעל איז אלץ געווען אויפ׳ן שפיץ פון אנהאלטעוודיגקייט און ריינע ענערגיע, און דער  
יו יארק סטעיט׳ס ריינע ענערגיע צילן. מיר ווייסן עס איז דא א  פראיעקט וועט העלפן אוואנסירן נ

פריינטליכע ענערגיע קוועלער. מיר זעען די שוידערליכע תוצאות פון  -דרינגענדע נויט פאר קלימאט
קלימאט ענדערונג איבער דעם גאנצן לאנד יעדן טאג. איך קוק ארויס אויף צו בויען אויף דעם  

צו ארבעטן אויף צו פארזיכערן אז סאליווען קאונטי פירט ווייטער דער  ערפאלגרייכער פראיעקט און 
 וועג צו א זויבערער און ליכטיגערע צוקונפט.״  

    
״בעטהעל שטאלצירט זיך צו  טאון אוו בעטהעל סופערווייזער דאניעל סטורם האט געזאגט, 

אויפטוען אלס א וועגווייזער פון סאלאר ענערגיע. די דאזיגע   NYSפרעזענטירן דעם מעלדונג פון 
איז א פועל יוצא פון   --הודסאן ראיאן -דאס גרעסטע אין דעם מיטל  --קאמיוניטי סאלאר אויסריכטונג 

-טאון באורד איינגעפירט א ברייט האט בעטהעל׳ס 2017אונזער טאון׳ס אייגענע פירערשאפט. אין 
אויפגעשטעלטע סאלאר  -דאך און ערד-ארימטן סאלאר ענערגיע געזעץ צו דערמוטיגן אויפ׳ןב

אינסטלאציעס און אין דער זעלבער צייט היטן אויף פראפערטי רעכט און אונזער געגנט׳ס סצענישע  
יוניטי און סיי א דעזיגנירטע ריינע  סערטיפייד קלימאט סמארט קאמ-הערליכקייט. און אלס סיי א בראנזע

האנט מיט  -ביי-ענערגיע קאמיוניטי האלט ווייטער אן דער טאון אוו בעטהעל צו ארבעטן האנט
NYSERDA  אויף סיי גרויסע און סיי קליינע פראיעקטן צו אוואנסירן אונזער אייגענע און דער סטעיט׳ס

 אנהאלטעוודיגע צילן.״   
 

  2.7אוואט פון פארשפרייטע סאלאר אינסטאלירט איבער דעם סטעיט איז דא נאך אין צוגאב צו די דריי גיג
אינצענטיוון און זענען יעצט אונטער   NY-Sunגיגאוואט סאלאר וועלכע זענען צוגעטיילט געווארן 

אנטוויקלונג איבער׳ן סטעיט. די פראיעקטן זענען ערווארטעט אריינצוגיין אין קראפט אין די נעקסטע צוויי  
צוגעקומענע וואוינונגען, וועלכע וועט ברענגען ניו יארק   477,000מיט גענוג קאפאציטעט צוצושטעלן  יאר

גיגאוואט ציל לויט׳ן מאנדאט אין דעם קלימאט אקט.  -סטעיט נאך נענטער צו דערגרייכן דעם זעקס
אצענט קאמיוניטי  פר 90סטעיטיגע סאלאר פייפליין אנטשטיין פון איבער -פארלויפיג טוט ניו יארק׳ס גאנץ

פראיעקטן, וועלכע וועלן, נאכ׳ן פארענדיגט ווערן, פארברייטערן   800סאלאר, אדער מער ווי 
    מעסיג פארדינסטיגע הויזגעזינדער.-צו-צוגענגליכקייט פאר מער ניו יארקער, אריינגערעכנט נידעריג

    
פארנעמיגע  -ב צו די גרויסדער שטארקער פייפליין פון פארשפרייטע סאלאר פראיעקט איז אין צוגא

NYSERDA  גרויס  -יוטיליטי 75לכע האט אקטיווע קאנטראקטן מיט איבער , וועפראגראםבאנייעוודיגעס
סאלאר פראיעקטן אין סך הכל פון באלד פינף צוגעגעבענע גיגאוואט פון סאלאר אונטער אנטוויקלונג,  

גענוג צוצושטעלן ענערגיע   -לענגאויס דעם סטעיט  אקטיוו אין קאנסטרוקציעאריינגערעכנט עטליכע 
מיליאן וואוינונגען ווען עס וועט זיין פערטיג.  אינאיינעם וועלן די פראיעקטן רעזולטירן   1.2קראפט פאר 

דזשאבס אין דעוועלאפמענט,   9,000עסטירט אין ניו יארק און איבער ביליאן אינוו $5.5אין מער ווי 
 קאנסטרוקציע, און אפעראציעס און מעינטענענס.  

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/earth-day-2021-governor-cuomo-announces-more-20-large-scale-renewable-energy-infrastructure#_blank


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

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

ין געזעץ  פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן א 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  

, אריינגערעכנט  2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר -צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא
דערגרייכן קארבאן   , און צו2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70דאס שאפן פון 

אומדערהערטער  -נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער
ביליאן אין   $21אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

ביליאן צו רעדוצירן   $6.8איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, -פארנעמיגע ענערגיע-גרויס 91
-ביליאן פאר זויבערע $1ביליאן צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, מער ווי  $1.8געביידע עמיסיע, 

׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.   NYביליאן אין  $1.2נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער ע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע   150,000אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער 

ענערגיע  -פראצענטיגער העכערונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר 2,100, א 2019סעקטאר אין 
ווינט ענערגיע ביים יאר  -מעגאוואטס פון ים 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011סעקטאר זייט 

. אונטער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן  2035
, און אין דער זעלבער צייט  2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע   40ן מיט׳ן ציל פון פראצענט, או 35פארזיכערן אז כאטש 
ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומגינציגע קאמיוניטיס, און אוואנסירן פארשריטן צו דעם  

טריליאן   185סייט ענערגיע באניץ מיט -עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ-ענערגיע 2025סטעיט׳ס 
BTU באניץ געשפארטע ענערגיע.-פון ענדע    

    
   NYSERDAוועגן 

NYSERDA  ,א פובליק בענעפיט קארפארעישען, טוט אנבאטן אביעקטיווע אינפארמאציע און אנאליז ,
המצאה׳דיגע פראגראמען, טעכנישע פראקטיק, און פינאנסירונג צו העלפן ניו יארקער העכערן די  

ענערגיע פונקציע, שפארן קאסטן, ניצן באנייעוודיגע ענערגיע, און רעדוצירן דאס זיך פארלאזן אויף  
פראפעסיאנעלן ארבעטן אפצוהיטן דער ענווייראנמענט און שאפן ריינע   NYSERDAסיל ברענווארג. פא

שטעלט איין מיטארבעטשאפטן צו אוואנסירן אינאווירנדע ענערגיע   NYSERDAענערגיע דזשאבס. 
פראגראמען און   NYSERDA. צו הערן מער וועגן דעם 1975לייזונגען אין ניו יארק סטעיט זייט 

,  פעיסבוק, טוויטעראדער פאלגט אונז נאך אויף  nyserda.ny.govסירונג געלעגנהייטן, באזוכט פינאנ
    . אינסטעגרעם, אדער טוב-יו
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