
 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו    7/19/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן געשאנקען צו וואקסן קאמיוניטי הייצונג פאמפ נעץ   $4גאווערנער קאומאו אנאנסירט באלד 
 לענגאויס ניו יארק סטעיט 

  
- מיט צוויי סגעביידע 600געווינענדע פראיעקטן וועלן עקספלארירן ריינע ענערגיע אפציעס ביי 

ריטלען פינאנסירונג געווידמעט אויף פראיעקטן וועלכע וועלן אונטערהאלטן אומפארגינסטיגטע ד
    קאמיוניטיס 

  
קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג וועגווייזיגע צילן אין -שטיצט דעם גאווערנער׳ס לאנד

   2050פראצענטיגע רעדוקציע אין גרינהויז גאז ארויסלאז ביז  85אריינגערעכנט אן  אקט
   

פראיעקטן אונטער    23מיליאן געשאנקען צו  $4גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן באלד 
אמפ סיסטעם פרואוו פראגראם צו אוואנסירן קאמיוניטי  דער ערשטער רונדע פון דעם קאמיוניטי הייצונג פ

ענערגיע צו הייצן  -ענערגיע נעצן וועלכע וועלן אויסניצן אונטערערדישע און אפפאל ווארעמקייט-טערמאל
געביידעס צו   600און קילן בנינים. געווינענדע פראיעקטן וועלן עקספלארירן ריינע ענערגיע אפציעס ביי 

דריטלען פינאנסירונג געווידמעט אויף  -יסלאז און לופט פארפעסטיגונג מיט צוויירעדוצירן קארבאן ארו
פראיעקטן וועלכע וועלן אונטערהאלטן אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס. די מעלדונג שטיצט גאווערנער  

וועגווייזיגע ריינע ענערגיע און קלימאט אגענדע אין דעם קלימאט פירערשאפט און  -קאומאו׳ס לאנד
פראצענטיגע רעדוקציע אין גרינהויז גאז ארויסלאז ביז   85יטי באשיצונג אקט אריינגערעכנט א קאמיונ
2050  . 

   
ענערגיע נעצן שאפן דער געלעגנהייט אויף צו פארברייטערן געביידע עלעטריזירונג  -״קאמיוניטי טערמאל

האט  נגאויס דעם סטעיט,״ דורך צושטעלן געזונטערע ערטער צו וואוינען און ארבעטן פאר קאמיוניטיס לע
״די פראיעקטן ווייזן וויאזוי מיר קענען צוזאמּפָארן נייע ריינע ענערגיע   גאווערנער קאומאו געזאגט.

טערמיניגע ענערגיע  -אינפראסטרוקטור אין אונזערע קאמיוניטיס און אין דער זעלבער צייט אויספירן לאנג
מיט ווייניגע פארדינסטן און אין אומפארגינסטיגטע  שפארן פאר איינוואוינער, אריינגערעכנט די -געלט

 קאמיוניטיס.  
  

ענערגיע נעצן סיי אויף צו אוואנסירן ריינע ענערגיע  -״ניו יארק סטעיט אינוועסטירט אין קאמיוניטי טערמאל
באדערפטיגע קאמיוניטיס,״  -שפארן פאר נויט-טערמיניגע ענערגיע געלט-אפציעס און סיי אויסצופירן לאנג

נג פאמפ סיסטעם פרואוו  ״דער קאמיוניטי הייצו האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול.
פראגראם וועט צושטעלן געזונטע וואוינונג און ארבעטס פלעצער און ברענגען ניו יארק נענטער צו אונזער  

 .״  2025ביז   85%וועגווייזיגע ציל אויף צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט -לאנד
  

דמיניסטרירט דורך דעם ניו יארק  דער קאמיוניטי הייצונג פאמפ סיסטעם פרואוו פראגראם ווערט א
סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט און זוכט צו שאפן קאמיוניטי טערמאל נעצן דורך  

באהעפטן עטליכע בנינים וועלכע געפונען זיך נאנט איינע צו די אנדערע דורך מיטטיילן היץ פאמפ פייפינג  
- ענערגיע סטראטעגיע פארשנעלערט דער דע-לאון אינפראסטרוקטור. א קאמיוניטי טערמא



-געביידע צוגאנג צו א בלאק-ביי-איבערפירנדיג פון א געביידע --קארבאניזאציע פון ניו יארק׳ס געביידעס 
 קאמיוניטי מוסטער.  -ביי -בלאק און קאמיוניטי-ביי

  
אין דריי   דער היינטיגער אנאנסמענט רעכנט אריין פראיעקטן וועלכע זענען באשאנקען געווארן

קאטעגאריעס: סקאופינג שטודיעס, קאנסטרוקציע פראיעקטן, און בעסטע פראקטיק אנווייז בוכער צו  
ענערגיע נעצן וועלן אנטוויקלט ווערן אויף דאס -פארזיכערן אז נייע אינאווירנדע מוסטערן פאר טערמאל

ואוו פראגראם קאנצענטרירט מערסטע אויסצוניצן פראיעקט ברייטקייט און קאמיוניטי איינפלוס. דער פר
זיך אויך אויף עקספלארירן אפפאל ענערגיע וועלכע ווערט אוועקגעווארפן דורך אנדערע געביידעס אדער  

  פאראןקאמיוניטי קוועלער אויף צו באזארגן די הייצונג פאמפס. געלטער פאר נאך פארשלאגן זענען נאך 
פאר סקאופינג שטודיעס, קאנסטרוקציע פראיעקטן, און בעסטע פראקטיק אנווייז בוכער און אין די געביטן  

 טודיעס.  פון אויסלייג ש
  

NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO  ,״ הייצונג פאמפס שטעלן צו  דאריען מ. האריס האט געזאגט
אינאווירנדע טעכנאלאגיע צו ליפערן ריינע און צוגענגליכע ענערגיע צו וואוינונגען און ביזנעסער, וועלכע  

איבערהויפט אין  וועט אינגאנצן ענדערן דעם צושטאנד פון דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג, 
אונטערסערווירטע קאמיוניטיס. אינאיינעם מיט אונזערע מיטארבעטער שאפן מיר צוגאנגען און רעסורסן  

וועלכע וועלן רעדוצירן קארבאן ארויסלאז פון געביידעס, פארבעסערן צוגענגליכקייט צו ריינע ענערגיע,  
 ״  און באקרעפטיגן אויסהאלטנדיגקייט לענגאויס ניו יארק סטעיט.

   
  באשאנקענע פראיעקטן

   
באשאנקענע פראיעקטן זענען סקאופינג שטודיעס, וועלכע   23פון די   21: סקאופינג שטודיע געשאנקען

- זענען אנגעוויזן אויף קאנטראקט אויספירונג, און וועלן באקוקן די אויספירליכקייט פון אינסטאלירן הייצונג
געביידעס   600מער ווי  פאמפ נעצן. דער דאזיגער ערשטער טריט אין דאס אפשאצן וועט אריינרעכענען 

מיליאן סקווער פיס פון אקופירטע ערטער אריינגערעכנט קאלעדזשעס,  -40ן פארטרעטן מער ווי או
באניץ  -פאמיליע וואוינונג קאמפלעקסן, קאמערציעלע געביידעס, און געמישטע-שפיטעלער, מולטי

צען פון די שטודיעס קאנצענטרירן זיך אויף אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס און וועלן    קאמפלעקסן.
ענערגיע הייצונג פאמפ נעצן צו בענעפיטן מער ווי  -באשליסן וויאזוי צו פארווירקליכן קאמיוניטי טערמאל

 צוגענגליכע הויזגעזינדער.  8,000
   

 קאפיטאל ראיאן: איין פראיעקט   

o   עקזיסטירנדע געביידעס, עטליכע אייגנטימער 

  עי קאנסולטינג אינק., טראוי, נ.י.*  -עיטש-סי -דער שטאט טראוי דאונטאון געגנט 

  :צוויי פראיעקטןצענטראל ניו יארק    

o   עקזיסטירנדע געביידעס, עטליכע אייגנטימער 

  צענטראל ניו יארק ראיאנישע פלאנירונג  -דער שטאט סירעקיוס דאונטאון געגנט
 עי קאנסולטינג אינק., סירעקיוס, נ.י.*  -עיטש-און אנטוויקלונג באורד, סי

o   עקזיסטירנדע געביידעס, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 



  סי, סירעקיוס, נ.י.*  -אי ענדזשיניערינג פי-עם  -סירעקיוס אוניווערסיטעט 
 פינגער לעיקס: איין פראיעקט   

o   עקזיסטירנדע געביידעס, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

 סי, -על-אוניווערסיטעט פון ראטשעסטער, ווענדעל ענערגיע סערוויסעס על
 ראטשעסטער, נ.י. 

 הודסאן: פיר פראיעקטן -מיטל 

o   נייע קאנסטרוקציע, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

 ענדוראנט ענערגיע, ניו ראשעל,  -באניץ קאמפלעקס -פראט לענדינג געמישטע
     נ.י.

o   עקזיסטירנדע געביידעס, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

  עי קאנסולטינג אינק., ניו ראשעל, נ.י. -עיטש-סי -מעסאניק קאמיוניטי ניו ראשעל 
  ווילדען, סליעפי האללאו, נ.י. -פעלפס שפיטאל      
  פי געאטערמאל -אי-עם -דע טשילדרען׳ס ווילעדזש עדיוקעשען איינריכטונג

 ענדזשיניערינג, דאבס פערי, נ.י.  

  מאוהאק וואלי: צוויי פראיעקטן 

o סטירנדע געביידעס, עטליכע אייגנטימער  עקזי 

  דזשאסעף טעכנאלאגיע קארפארעישען,   -דער שטאט יוטיקע דאונטאון געגנט
 יוטיקע, נ.י.*  

  ראמבאל,  -דער שטאט אניאנטא מערהייט פון געביידע אין דעם שטאט
 אניאנטא, נ.י.* 

  ניו יארק סיטי: ניין פראיעקטן 

o   נייע קאנסטרוקציע, עטליכע אייגנטימער 

 ענדוראנט ענערגיע, קווינס,   -באניץ קאמפלעקס -אינאוועישען קווינס געמישטע
           נ.י.*

o   נייע קאנסטרוקציע, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

 ענדוראנט ענערגיע, בראנקס,  -באניץ קאמפלעקס -דער פענינסולא געמישטע
 נ.י.*  

 יע, ברוקלין, נ.י.  ענדוראנט ענערג -באניץ קאמפלעקס -גאוואנוס גרין געמישטע 



 פי -אי-עם -באניץ קאמפלעקס -פליעט פיינענשעל איסטערן עמערעלד געמישטע
         סי, קווינס, נ.י. -על-על-געאטערמאל ענדזשיניערינג פי

o   עקזיסטירנדע געביידעס, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

  אנטארעס גרופע אינק., ברוקלין, נ.י.   -פראט אינסטיטוט 
 ענדוראנט  -פאמיליע וואוינונג קאמפלעקס -ספרינג קריעק טאווערס מולטי

 ענערגיע, ברוקלין, נ.י.*  
 סי, ניו  -על-על-פי געאטערמאל ענדזשיניערינג פי-אי-בארנארד קאלעדזש, עם

 יארק, נ.י.  
  פי, ניו יארק, נ.י.  -על-יניערס עלעף ענדזש-קעי- עי -ראקעפעלער צענטער 
  ענדוראנט ענערגיע, סטעטען איילענד, נ.י.   -וואגנער קאלעדזש 

  מערב ניו יארק: צוויי פראיעקטן 

o   עקזיסטירנדע געביידעס, עטליכע אייגנטימער 

  ווענדעל ענערגיע סערוויסעס,   -נאציאנעלע פיועל גאז קאמיוניטי אין באפעלאו
 סי, באפעלאו, נ.י.* -על-על

o   עקזיסטירנדע געביידעס, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

 ענדוראנט ענערגיע, באפעלאו, נ.י.*   -באניץ קאמפלעקס -סיילא סיטי געמישטע 

  
: איין דעמאנסטראציע פראיעקט, אנגעוויזן אויף קאנטראקט אויספירונג, וועט  קאנסטרוקציע געשאנק

-געבויט ווערן אין אן אומפארגינסטיגטע קאמיוניטי אין קאני איילענד און וועט פיגורירן א ּפָאר מולטי
 צוגענגליכע האוזינג דירות.   139אמיליע וואוינונג טאווערס און פ

   ניו יארק סיטי 
o   נייע קאנסטרוקציע, איינציג אייגנטימער קַאמּפוס 

 עקאוסעיוו אינק., קאני   -באניץ קאמפלעקס - אר געמישטע-או-סי-על
 איילענד, נ.י.*  

  
איין בעסטע פראקטיק אנווייז בוך, אנגעוויזן אויף קאנטראקט   געשאנק:בעסטע פראקטיק אנווייז בוך 

צו   סטייל הייצונג פאמפס-אויספירונג, וועט זיך קאנצענטרירן אויף די צוגענג פאר נאכגיין קאמיוניטי
העלפן קאמיוניטיס, געביידע אייגנטימער, און איינוואוינער צו אידענטיפיצירן די געלעגנהייטן צו  

אינסטאלירן הייצונג פאמפס, זיך לערנען וויאזוי ארויסצוהייבן זייער ווערט פאר פאראינטערעסירטע 
 פארטייען, און אריינצוברענגן מומחים.  

  לענגאויס דעם סטעיט 

o  אנליין רעסורס 
  דזשאסעף טעכנאלאגיע קארפארעישען, א פראיעקט דעוועלאפמענט בעסטע

 פראקטיק אנווייז בוך  



   
 .  אומפארגינסטיגטע קאמיוניטי*געפונט זיך אין אן 

   
 .  וועבזייטל NYSERDAגעפונט אויס מער וועגן די באשאנקענע פראיעקטן דורך באזוכן דעם 

   
אסעמבלי מיטגליד מייקל קוסיק, טשערמאן פון דעם נ.י. סטעיט אסעמבלי ענערגיע קאמיטע האט 

״אזוי ווי מיר גייען ווייטער מיט׳ן נאכגיין אמביציעזע ענערגיע און קלימאט צילן איז העכסט נייטיג  געזאגט, 
נאלאגיעס און המצאה׳דיגע לייזונגען. דעקארבאניזירן  אז מיר זאלן גערן ארומנעמען אינאווירנדע טעכ
נייטיגע שטאנדטייל פון רעדוצירן אונזער כללות׳דיגע  -אונזערע געבוי אינפראסטרוקטור איז א העכסט

ארויסלאז און פארבעסערן ענערגיע שפארעדיגקייט. עס פרייט מיר צו זען סטעטען איילענד׳ס אייגענע  
 צווישן די באשאנקענע פון דעם פראגראם.״  וואגנער קאלעדזש איז געווען 

   
 סענאטאר קעווין פארקער, טשערמאן פון דעם נ.י. סטעיט סענאט ענערגיע קאמיטע האט געזאגט,

פאר זייער לעצטיגע איניציאטיוו צו רעדוצירן קארבאן   NYSERDA״איך אפלאדיר גאווערנער קאומאו און 
ארויסלאז און לופט פארפעסטיגונג לענגאויס דעם סטעיט, און אין דער זעלבער צייט מאכן  

דער קאמיוניטי הייצונג פאמפ סיסטעם פרואוו פראגראם    אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס א פריאריטעט.
וגענגליכע וואוינונג איינוואוינער און איך קוק ארויס אויף דער  וועט זיין א רעסורס פאר טויזנטער פון צ

 פארברייטערונג פון דעם פראיעקט במשך די צייט.״  
  

איז אנאנסירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו   קאמיוניטי הייצונג פאמפ סיסטעם פרואוו פראגראםדער 
אויף קאסטן פון איבערטוישן צו א הייצונג  -, און העלפט רעדוצירן די קאפיטאל אויבן2021אין פעברואר  

אמפ סיסטעם. בארעכטיגטע טיעמס קענען זיין געביידע אייגנטימער אדער קאנסולטאנטן אדער פ
ענערגיע סיסטעמען ניצנדיג  -דעוועלאפערס וועלכע געבן אריין פארשלאגן פאר קאמיוניטי טערמאל

 ערד, לופט, אדער וואסער קוועלער, אדער א קאמבינאציע. -אונטער
   

-פראצענט פון קארבאן ארויסלאז אין ניו יארק סטעיט, און אונטערערד  33געביידעס גיבן ארויס איבער 
שפארעדיגע סיסטעמען וועלכע קענען  -עצויגענע הייצונג פאמפס זענען העכסט עפעקטיווע און געלטג

רעדוצירן ארויסלאז פון געביידעס דורך ריינע הייצונג. די סיסטעמען באזארגן הייצונג און קילונג דורך  
הייצונג צו אדער פון אונטערן ערד, וואסער, אדער לופט קוועלער. הייצונג פאמפס באווייזן   טראנספירירן

שפארן, און שטעלן צו א העכערע שטאפל -זיך אויך אלס מער עפעקטיוו, פארמערן ענערגיע געלט
 פיועל הייצונג סיסטעמען. -באקוועמליכקייט אין פארגלייך צו טראדיציאנעלע פאסיל

   
פראגראם ווערט פינאנסירט דורך דער ריינע ענערגיע פאנד, און די אינוועסטירונג איז א   דער דאזיגער

וועגווייזיגע געביידע עלעקטריזיר באמיאונגען אונטער דעם ניו יארק סטעיט  -טייל פון ניו יארק׳ס לאנד
נטע יוטיליטיס און  ריינע הייצונג איינפירונג פלאן, אדמיניסטרירט אינאיינעם דורך די אינוועסטירער געאייג

NYSERDA מיליאן צו בויען עלעקטריזירונג לייזונגען,   $700, וועלכע וועלן פארפליכטן באלד
 אריינגערעכנט פארשידענע סארטן הייצונג פאמפ טעכנאלאגיעס.  

  
 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  

מיע׳ אין דער צייט  זויבערע ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנא
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  
, אריינגערעכנט  2040סעקטאר ביים יאר  עמיסיע עלעקטריק-צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא

, און צו דערגרייכן קארבאן  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70דאס שאפן פון 



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

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  $1.2ר נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבעע
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 
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