אויף תיכף ארויסצוגעבן8/30/2021 :

גאווערנער קעטי האקול

גאווערנער האקול אנאנסירט אפמאך מיט ניו יארק סיטי ׳דעפארטמענט אוו האוזינג
פרעזערוועישען ענד דעוועלאפמענט׳ אוועקצושטעלן א  $24מיליאן פרואוו צו דע-קארבאניזירן
צוגענגליכע האוזינג
פרואוו פראגראם אינוועסטירונג ערווארטעט צו שטיצן פארבעסערונגען אין אומגעפער 1,200
דירות פון צוגענגליכע וואוינונג און בענעפיטן  3,000איינוואוינער מיט נידעריג און מעסיגע
איינקונפטן
אינאווירנדע פרואוו פארגלעטיגט פינאנצירונג צו פארשנעלערן עמיסיע-רעדוקציעס דורך
עלעקטריזירן צוגענגליכע וואוינונגען
שטיצט דעם סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט  85פראצענט
ביז 2050
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אן אפמאך צווישן דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג
און אנטוויקלונג אויטאריטעט און ניו יארק סיטי דעפארטמענט פון וואוינונג פרעזערווירונג און אנטוויקלונג
זיך אנצושליסן אויף א  24מיליאן דאלערדיגע פרואוו פראגראם צו פינאנצירן עלעקטריזירונג
אקטיוויטעטן אין צוגענגליכע וואוינונגען .אין צוגאב וועט דער פרואוו שאפן א פארגלעטיגטער
פינאנצירונג פראצעס ,דורך וועלכן צוגענגליכע האוזינג אייגנטימער קענען ניצן  NYSERDAאינצענטיוון
אן צו דארפן מער אדמיניסטראטיווע ארבעט .דער פראגראם שטיצט דער סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע ציל
צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט  85פראצענט ביז  ,2050ווי אויסגעלייגט אין דעם ׳קלימאט
פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳.
"דער קלימאט קריזיס איז א גלאבאלער פראבלעם וואס פארלאנגט גלאבאלער אפרוף ,און צוליב דעם
איז אזוי וויכטיג אז ניו יארק סטעיט און ניו יארק סיטי זאלן צוזאמשטעלן זייערע אייגנשאפטן און ארבעטן
אינאיינעם צו רעדוצירן קארבאן ארויסלאז ",האט גאווערנער האקול געזאגט" .דער נייער שותפות
צווישן  NYSERDAאון  HPDוועלן גרינגער מאכן פאר צוגענגליכע וואוינונג דעוועלאפמענטס אין ניו
יארק סיטי צוצוקומען צו פינאנצירונג און צוריק-צופאסן זייערע בנינים פאר ריינע ענערגיע באניץ .דער
סארט צוזאמענארבעטן שותפות׳ן ציען אונז פאראויס צו דערגרייכן דעם סטעיט׳ס אמביציעזע קלימאט
צילן אין דער צייט וואס מיר זעצן פאר אויסצוזוכן נייע און אינאווירנדע וועגן צו אינקארפארירן ריינע
ענערגיע אין אונזער טאג-טעגליכע סדר היום און אין אונזערע לעבנס".
"אונזער ערהוילונג מוז זיין א גרינער ערהוילונג ,צוליב דעם וואס קלימאט ענדערונג איז נישט קיין קריזיס
ווייט אין די מרחקים ,נאר עס שוין אט דא ",האט געזאגט מעיאר בילל דע-בלאזיא "דאס
צוזאמענארבעטן וועט אונז העלפן דע-קארבאניזירן צוגענגליכע וואוינונגען און טרעפן צו אונזערע ריינע
ענערגיע צילן .איך בין דאנקבאר פאר דעם גאווערנער׳ס צוזאמענארבעטן אויף דער קריטיש-וויכטיגער
נושא".

דורך אן אפמאך-מעמאראנדום ווען  NYSERDAאון  HPDארבעטן אינאיינעם צו דעמאנסטרירן אז
עלעקטריזירונג פארבעסערונגען פון ניו יארק׳ס רעגולירטע ,מולטי-פאמיליע צוגענגליכע האוזינג קענען
עפעקטיוו אינקארפארירט ווערן ווען געביידע אייגנטימער זוכן פינאנצירונג פאר ריינע און באנייאיגע
ענערגיע פאר זייערע געביידעס .דער פרואוו וועט צושטעלן פינאנצירונג צו דעקן די צוביסלעכווייזיגע
קאסטן פון עלעקטריזירן עקזיסטירנדע -HPDרעגולירטע געביידעס און איינפירן אנדערע
פארבעסערונגען ווי צ.ב.ש .געביידע ענוועלאָ ּפ און הייס-וואסער ארומפיר ,וועלכע וועט רעדוצירן ענערגיע
אויסניץ און פארבעסערן געזונטהייט און זיכערהייט תוצאות פאר איינוואוינער .אזעלכע ארבעט וועט
ארייננעמען דער טראנזיציע פון פאסיל-ברענשטאף-באזירטע הייצונג און קילונג צו ענערגיע-שפארעדיגע
היץ פאמפ טעכנאלאגיע ,און דורכדעם העכערן ענערגיע עפעקטיווקייט ,רעדוצירן גרינהויז גאז
ארויסלאז ,און שטיצן א העכערע קוואליטעט פון די אינעווייניגע סביבה.
 NYSERDAפרעזידענט און סי-אי-או דאריען מ .האריס האט געזאגט" ,דורך דאס צוזאמענארבעטן
וועלן מיר דעמאנסטרירן אן איינפאכער פראצעס פאר עלעקטריזירן צוגענגליכע האוזינג און אין דער
זעלבער צייט אנטוויקלען איבערמאך-פעאיגע נייע צוריקגעפאסטע צוגאנגען אויף צו רעדוצירן עמיסיעס
לענגאויס דעם סטעיט .די פינאנצירונג וועט שטיצן אונזערע אנגייענדע באמיאונגען צו דע-קארבאניזירן
דעם סטעיט׳ס עקזיסטירנדע געבוי לאגער און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן א יושר׳דיגע טראנזיציע
צו א ריינע ענערגיע עקאנאמיע ,וועלכס וועט געבן פאר איינוואוינער צוטריט צו די ווייט-גרייכנדע
בענעפיטן פון ענערגיע עפעקטיווקייט און עלעקטריזירונג".
 HPDקאמישענער לואיז קארראל האט געזאגט" ,דער דאזיגער פרואוו פראגראם איז גענוי די סארט
דרייסטע שריטן פארגעשטעלט דורך מעיאר דע-בלאזיא ,ווען ער האט אנאנסירט זיין ׳גרין ניו דיעל׳ אין
 ,2019אוועקשטעלנדיג א ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז ביז  80%און זיך פארשפרעכן צו
קארבאן נייטראליטעט ביז  .2050א באדייטנדע שטאנדטייל פון טרעפן צו דעם ציל איז דאס
עלעקטריזירן געביידעס ,איבערהויפט עלטערע דעוועלאפמענטס וועלכע זענען נישט געבויט געווארן מיט
די זעלבע ענערגיע עפעקטיווקייט צילן אין געדאנק .מיר זענען דאנקבאר צו קענען צוזאמענארבעטן מיט
 NYSERDAאויף צו פאראויס ציען ענערגיע עפעקטיווקייט אין דער שטאט׳ס צוגענגליכע האוזינג
לאגער ,וועלכס וועט אונז ענדגילטליך העלפן בויען א שטערקערער און מער פארפעסטיגטער שטאט
פאר פילע דורות אין דעם צוקונפט".
ווען דער פראגראם וועט זיך אנהייבן אין הערבסט וועט  NYSERDAשטיצן און שפעטער אויסטיילן
באלד  $22מיליאן אין אינצענטיוון ,אינאיינעם מיט  HPDפינאנצירונג ,דירעקט צו פראיעקט אנטוויקלער.
אין צוגאב וועט  NYSERDAאויך פינאנצירן א טעכנישע הילף צושטעלער ארויסצוהעלפן פרואוו
אנטיילנעמער און  HPDאין איינפירן עלעקטריזירונג פארבעסערונגען דורכאויס דער פלאנירונג,
קאנסטרוקציע ,און נאך-קאנסטרוקציע פאזעס .דער  TAPוועט אויך אויספירן אינפארמאציע און דאטע
צונויפזאמלונג צו אנטוויקלען פובליק-צוטריטליכע יערליכע באריכטן און אן ענדגילטיגער באריכט,
פרעזענטירן די רעזולטאטן פון דער פרואוו צו פאראינטערעסירטע פארטייען ,ווי צ.ב.ש .אנדערע
צוגענגליכע וואוינונג אגענטורן.
די פרואוו פראגראם אינוועסטירונג זענען ערווארטעט צו שטיצן פארבעסערונגען אין אומגעפער 1,200
דירות פון צוגענגליכע וואוינונג און צו בענעפיטן  3,000איינוואוינער מיט נידעריג און מעסיגע איינקונפטן.
פינאנציר סומעס וועלן באשטימט ווערן אויף א פראיעקט-ביי-פראיעקט באזיס ,באזירט אויף די
דעמאנסטרירטע נויט און ברייטקייט פון די ארבעט וואס וועט איינגעפירט ווערן .אפליקאציעס וועלן
אנגענומען ווערן ווען דער פראגראם וועט זיך אנהייבן אין הערבסט ביז די ענדע פון  2024אדער ביז די
געלטער וועלן אויסגעניצט ווערן.

ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט-ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,
"NYSERDA׳ס  24מיליאן דאלערדיגע פרואוו פראגראם מיט דער  NYC׳דעפארטמענט אוו האוזינג
פרעזערוועישען ענד דעוועלאפמענט׳ בויעט אויף HCR׳ס  7.5מיליאן דאלערדיגע ריינע ענערגיע
איניציאטיוו ,וועלכס וועט שאפן ביז  600טעכנאלאגיש פארגעשריטענע ,אינגאנצן-עלעקטרישע הייזער.
דער היינטיגער אנאנסמענט איז נאך א באדייטנדע אינוועסטירונג אין ריינע ענערגיע לייזונגען פאר
צוגענגליכע מולטי-פאמיליע האוזינג דעוועלאפמענטס .דורך צוגעבן געלטער פאר עלעקטריזירונג צוריק-
צופאסן צו דער ווידער-פינאנצירונג פון עקזיסטירנדע האוזינג דעוועלאפמענטס ,קענען מיר מער
עפעקטיוו ליפערן די נייע טעכנאלאגיע צו עלטערע דעוועלאפמענטס און בלייבן אויפ׳ן ריכטונג צו טרעפן
צו דער סטעיט׳ס כללות׳דיגע דע-קארבאניזאציע ציל .די צוריק-צופאסונגען וועלן ארויסגעבן געזונטערע
און מער-אויסהאלטבארע היימען פאר נידעריג און מעסיג-פארדיננדע ניו יארקערס און א גרינער סביבה
פאר אונז אלע".
נאציאנאלע רעסורס באשיצונג קאונסיל סעניאר ראטגעבער פאר געביידע עפעקטיווקייט און דע-
קארבאניזאציע לינדסעי ראָ ּבינס האט געזאגט" ,עפעקטיווקייט און דע-קארבאניזאציע אין צוגענגליכע
מולטי-פאמיליע וואוינונגען וועלן צושטעלן געזונטע ,באקוועמע ,און צוגענגליכע וואוינונגען פאר די ניו
יארקערס וועלכע נויטן זיך דערין דאס מערסטע .די פאראויס-קלערנדע פרואוו פראגראם ניצט אויס די
ווידער-פינאנצירונג פראצעס ,א זעלטענער געלעגנהייט פאר די פראפערטיס צו מאכן באדייטנדע
אפגרעידס ,צו פארזיכערן אז די פראפערטיס האבן די מעגליכקייטן צו נעמען באדייטנדע שריטן צו דע-
קארבאניזאציע .ניו יארק זעצט פאר ווייטער צו פירן דאס אננעמען פון אינאווירנדע לייזונגען צו דע-
קארבאניזירן צוגענגליכע מולטי-פאמיליע האוזינג ,און צוזאמענארבעט צווישן סטעיט און סיטי אגענטורן
ווי דער דאזיגער וועלן העלפן פארזיכערן אז ניו יארק זאל טרעפן צו איר קלימאט צילן".
געביידעס זענען איינע פון די גרעסטע קוועלער פון גרינהויז גאז ארויסלאז אין ניו יארק סטעיט ,און
אינטעגרירן ענערגיע עפעקטיווקייט און עלעקטריזירונג מאסנאמען אין עקזיסטירנדע געביידעס וועלן
רעדוצירן קארבאן פארּפעסטיגונג און העלפן גרייכן מער-אויסהאלטעוודיגע ,געזונטערע ,און
באקוועמערע געביידעס .דורך  NYSERDAאון יוטיליטי פראגראמען ,איבער  $6.8ביליאן ווערט
אינוועסטירט צו דע-קארבאניזירן געביידעס לענגאויס דעם סטעיט .דורך פארבעסערן ענערגיע
שפארעוודיגקייט אין געביידעס און אריינשטעלן אויפ׳ן-פלאץ סטארעדזש ,באנייבארקייט ,און
עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג אויסריכטונגען ,וועט דער סטעיט רעדוצירן קארבאן פארּפעסטיגונג און
דערגרייכן דער אמביציעזער ציל פון רעדוצירן אויפ׳ן-פלאץ ענערגיע אויסניץ מיט  185טריליאן  BTUביז
 ,2025וועלכע איז גלייך צו די ענערגיע קראפט פארלאנגט פאר  1.8מיליאן וואוינונגען ,וועלכע וועט
רעזולטירן אין נאך  $1.8ביליאן אין סאציעלע און ענווייראנמענטאלע בענעפיטן.
דער פראגראם ווערט פינאנצירט דורך NYSERDA׳ס  $5.3ביליאן ריינע ענערגיע פאנד .פאר מער
אינפארמאציע ,ביטע באזוכט HPD׳ס וועבזייטל ביי .https://www1.nyc.gov/site/hpd/index.page
סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט" ,איך אפלאדיר גאווערנער האקול און  NYSERDAפאר דער
לעצטערע איניציאטיוו צו דע-קארבאניזירן לענגאויס דעם סטעיט ,און אין דער זעלבער צייט מאכן
אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס א פריאריטעט .דער פראגראם וועט זיין אן אייגנשאפט פאר די טויזנטער
פון צוגענגליכע וואוינונג איינוואוינער און איך קוק ארויס אויף דער פארברייטערונג פון דעם פראיעקט
במשך די צייט".
אסעמבלי-מיטגליד מייקל קוסיק האט געזאגט" ,אין דער צייט וואס מיר ארבעטן צו גרייכן אונזער
ריינע ענערגיע צילן ,דעקארבאניזירן אונזערע געביידעס איז אבסאלוט קריטיש-וויכטיג NYSERDA .און
דער  NYC׳דעפארטמענט אוו האוזינג פרעזערוועישען ענד דעוועלאפמענט׳ פארשטייען די וויכטיגקייט
פון דע-קארבאניזירן וואוינונגען ,און דער היינטיגער אנאנסמענט פון א פרואוו פראגראם איז דער

ערשטער אין וואס וועט האפנטליך זיין פילע שריטן גענומען צו ענדגילטליך דע-קארבאניזירן אלע ניו
יארק סיטי׳ס צוגענגליכע האוזינג".
אסעמבלי-מיטגליד סטיווען צימבראוויץ האט געזאגט" ,דער פראיעקט וועט פארבעסערן דער
געזונטהייט און זיכערהייט פון איינוואוינער ,שפארן געלט אין ברענשטאף קאסטן און ציען פאראויס
אונזער סטעיט׳ס העכסט-נייטיגע פארלאנג צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז .איך טוה אויסלויבן
גאווערנער האקול פאר איינפירן א צוזאמענארבעט צווישן  NYSERDAאון  HPDוועלכע וועט בענעפיטן
די לעבנס פון פילע ניו יארקערס אויף פילע יארן אין דער צוקונפט".
ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע קלימאט פלאן
ניו יארק סטעיט׳ס לאנד-וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-אגרעסיווער קלימאט און זויבערע
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד ,רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע
ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו
יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד 19-פאנדעמיע .דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך
דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו
גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא-עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר  ,2040אריינגערעכנט
דאס שאפן פון  70פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  ,2030און צו דערגרייכן קארבאן
נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע .עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער-אומדערהערטער
אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע ,אריינגערעכנט איבער  $21ביליאן
אין  91גרויס-פארנעמיגע ענערגיע-איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט $6.8 ,ביליאן צו רעדוצירן
געביידע עמיסיע $1.8 ,ביליאן צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע ,מער ווי  $1ביליאן פאר זויבערע-
ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון ,און איבער  $1.2ביליאן אין  NY׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.
אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער  150,000דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע
סעקטאר אין  ,2019א  2,100פראצענטיגער העכערונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר-ענערגיע
סעקטאר זייט  2011און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  9,000מעגאוואטס פון ים-ווינט ענערגיע ביים
יאר  .2035אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז
ארויסלאז מיט  85פראצענט פון די  1990שטאפלען ביז  ,2050און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז
כאטש  35פראצענט ,און מיט׳ן ציל פון  40פראצענט ,פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע
אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס ,און אוואנסירן פארשריטן צו דעם
סטעיט׳ס  2025ענערגיע-עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ-סייט ענערגיע באניץ מיט  185טריליאן
 BTUפון ענדע-באניץ געשפארטע ענערגיע.
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