
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/21/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער אין גרענטס באקומען פאר וואסער   600גאווערנער האקול אנאנסירט 
אינפראסטרוקטור און באפעסטיגונג פראיעקטן איבער׳ן סטעיט, שטעלט אויס נייע באפעסטיגטע ניו  

 יארק אגענדע  
  

ינע לופט,  ריינע וואסער, רי"גערופענער -ביליאן דאלער צו דער ניי 1גאווערנער שלאגט צוצולייגן נאך 
   "און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאל ּבָאנד אקט

  
וואסער אינפראסטרוקטור  - מיליאן דאלער צו העלפן מוניציפאליטעטן פלאנירן אומריינע 10נאך 

מיליאן דאלער   5אפגרעידס, לינדערן איינגעשטעלטקייט, און רעדוצירן סיסטעם דורכפעלער; נאך 
 יעקטן  צוגאב פאר גרינע אינאוואציע פרא

  
מיליאן דאלער פאר   600גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט דאס עס איז פריש פארהאן 

(, וואסער  WIIAקאמיוניטיס איבער׳ן סטעיט דורך דער וואסער אינפראסטרוקטור פארבעסערונג אקט )
(  IMGמוניציפאלע גרענט ) -( פראגראם, און אינטערWQIPקוואליטעט פארבעסערונג פראיעקט )

פראגראמען צו פינאנצירן פראיעקטן צו אפגרעיד׳ען אינפראסטרוקטור און מאכן קאמיוניטיס מער  
געטריבענע שווערע שטורעמעס און וועטער -באשיצט קעגן פלייצוננגען און אנדערע תוצאות פון קלימאט

אנצירונג פאר וואסער אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלכע  פאסירונגען. די גרענטס וועלן געבן פינ 
וויכטיג אפצוהיטן פובליק געזונטהייט און -העכערן קאמיוניטי באשיצונג קעגן פלייצונג און זענען קריטיש

טריטמענט וואורקס אסעט מענעדזשמענט  "באזיצטער  -דער סביבה. אין צוגאב וועט דער פובליק
ער אוועקצושטעלן אסעט מענעדזשמענט פראגראמען וועלכע וועלן  מיליאן דאל 10געבן  " פראגראם

העלפן מוניציפאליטעטן צו שטיין אויף דער ווַאך און באשיצן און אחריות׳דיג פלאנירן אפגרעידס פאר  
מיליאן דאלער פון די גרינע    5וואסער אינפראסטרוקטור סיסטעמען, פאר קיין שום קאסט. נאך -אומריינע

פראגראם וועט זיין צו באקומען פאר קאמיוניטיס פאר גרינע אינפראסטרוקטור צו   אינאוואציע גרענט
מיטלען. עס איז ערווארטעט אז דזשאבס אין -וואסער און וואסער און ענערגיע שּפָאר-אדרעסירן שטורעם

פאבריצירונג, אינזשינערונג, קאנסטרוקציע, פאבריק אפעראציעס, און פארבינדענע סעקטארן וועלן 
 פן ווערן אלס רעזולטאט פון דער ריזיגע איינשפריץ פון פובליק געלטער.  געשא

  
גאווערנער האקול דירעקטירט אויך פאר סטעיט אגענטורן צו ארבעטן אינאיינעם צו פארשנעלערן דער  

נויטיגע גרינע אינפראסטרוקטור פראיעקטן און -סטעיט׳ס פעאיגקייט צו אינוועסטירן אין העכסט
ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרינע דזשאבס  "געבן א נייעם נאמען צו דער פארגעשלאגן צו 

צו אנערקענען ווי דרינגענד עס זענען די ּבָאנד אקט אינוועסטירונגען, און  "ענווייראנמענטאל ּבָאנד אקט
ארבעטן אינאיינעם מיט׳ן לעגיסלאטור צו פארזיכערן דעם פארשלאג, און דער ענווייראנמענטאלע  

יצונג פָאנד, ריינע וואסער אינפראסטרוקטור אקט און ענווייראנמענטאלע אגענטור אויסגאבן זענען  באש
פאסיג אויסגעשטעלט צו אוואנסירן דעם סטעיט׳ס באפעסטיגונג אגענדע צו באשיצן ניו יארקערס און דער  

אלערדיגע העכערונג  ביליאן ד 1סביבה. אין צוגאב האט די גאווערנער אנאנסירט אז זי וועט פארשלאגן א 
, וועלכס וועט  "ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאל ּבָאנד אקט"צו דער  

 ביליאן דאלער.   4ברענגען דעם סך הכל צו 
  



- וויכטיג אז קאמיוניטיס האבן די פינאנציעלע רעסָארסן צו ציען אויף פאראויס שָאוועל-עס איז קריטיש"
קטן וועלכע קענען גלייך אוועקשטעלן מענטשן צו די ארבעט. די באמיאונגען וועלן  גרייטע פראיע

אפגרעיד׳ען אונזער אינ צו מאכן אונזערע קאמיוניטיס מער אפגעהיטן קעגן פארפלייצונג און אנדערע  
די פינאנצירונג היינט אנאנסירט וועט שאפן  " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "קלימאט תוצאות,

און אוואנסירן נייטיגע וואסער קוואליטעט פארבעסערונג פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט וואס  דזשאבס 
וועט פארזיכערן אז אונזערע פובליק וואסער סיסטעמען זענען אפגעהיטן און מיר זענען בעסער  

וואסער איז  -פארגעגרייט פאר אונזער טוישנדע קלימאט. פארזיכערן דאס ליפערן פון זיכערע טרונק
וויכטיג פאר׳ן געזונט און וואוילזיין פון אלע ניו יארקערס און דאס אפדעיט׳ען פון וואסער  -ריטישק

אינפראסטרוקטור איז א הויפט חלק אין דאס צו דערגרייכן. ניו יארק מוז אבער מאכן נאך גרעסערע  
וה איך פארשלאגן  נויטיגע אינפראסטרוקטור פראיעקטן, און צוליב דעם ט-אינוועסטירונגען אין די העכסט

ריינע וואסער, ריינע לופט, און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאל  "ביליאן דאלער צו דער  1צוצולייגן נאך  
. אזוי ווי אונזער סטעיט גרייט זיך פאר אונזער נייער קלימאט ווירקליכקייט און אויסצוניצן  "ּבָאנד אקט

ן זיכער צו מאכן אז מיר העלפן אונזערע  פעדעראלע אינפראסטרוקטור געלטער, בין איך אנטשלאס
   "קאמיוניטיס און באשיצן אונזערע איינוואוינער און אינפראסטרוקטור.

  
( קאמישענער און  DEC)  " דעפארטמענט פון ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען"ניו יארק סטעיט 

אוס האט  ( באורד פארזיצער באסיל סעגEFC)   "ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען"
-די לעצטנסדיגע שטורעמעס ׳הענרי׳ און ׳איידע׳ האבן געפרואווט די מוניציפאלע אומריינע" געזאגט, 

וואסער אינפראסטרוקטור ווי קיינמאל פריער, און אונטערגעשטריכן די דרינגענדע נויט צו פארשטערקערן 
איז גאווערנער האקול געווען  ניו יארק׳ס פארעלטערטע אינפראסטרוקטור. אויפ׳ן שפיר פון די שטורעמעס

האנטיג.  -באטראפענע קאמיוניטיס און געזען די שאדנס ערשט-אויפ׳ן פלאץ אין עטליכע פון די שווערסט
די באדייטנדע רעסָארסן אריינגערעכנט אין דער היינטיגער אנאנסמענט טוהען אונטערשטרייכן די 

אונזערע קאמיוניטיס האבן די רעסָארסן און  גאווערנער׳ס אנטשלאסנקייט צו העלפן פארזיכערן אז אלע  
מיטלען נויטיג צו ציען אויף פאראויס אויסהאלטבארע לייזונגען און מער באפעסטיגטע סיסטעמען צו  

באשיצן וואסער סופלייס, פארבעסערן פארעלטערטע אינפראסטרוקטור, און זיין בעסער פארגעגרייט  
   "בייצושטיין דער נעקסטער שווערער שטורעם.

  
אין צייטן פון "ניו יארק סטעיט געזונטהייט קאמישענער דר. האווארד זוקער האט געזאגט, 

עקסטרעמע קלימאט קריזיס איז וויכטיגער ווי אלעמאל צו פארזיכערן פארלעסליכע און זיכערע צוטריט צו  
עמען.  קלערנדע סטראטעגיעס צו פארשטערקערן פארעלטערטע סיסט-וואסער מיט פאראויס-ריינע טרונק

פילע פון   -- וואסער סיסטעמען -אלס דער רעגולאטאר פאר ניו יארק׳ס ריזיגע נעץ פון פובליק טרונק
קוקט ארויס דער העלט דעפארטמענט צו ארבעטן אינאיינעם מיט  --וועלכע זענען פארעלטערט  

נויטיגע  -גאווערנער האקול פארצוזעצן דאס פריאריטיזירן פון פינאנצירונג פאר די העכסט
   "אינפראסטרוקטור פראיעקטן אין קאמיוניטיס איבער׳ן גאנצן סטעיט.

  
מאלי לארקין   COOסיניאר וויצע פרעזידענט און   "ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען"

גאווערנער האקול פארשטייט קלאר דער ווערט פון פריאריטיזירן אינוועסטירונגען אין  "האט געזאגט, 
ור אין דער צייט וואס די סיסטעמען אין ניו יארק סטעיט ווערן געפרואווט דורך  וואסער אינפראסטרוקט

דער נאטור און זייער פארעלטערקייט. זי פארשטייט די וויכטיגקייט פון קאמבינירן צוגענגליכע פינאנצירונג  
קטור  וויכטיג פלאנירונג פראצעס וואס העלפט פארזיכערן דער ערפאלג פון אינפראסטרו-מיט די קריטיש

פארבינדענעם איבערציען פון ארבעטער פון אפיסעס אויף אינדערהיים לייגט -פראיעקטן. דער קאוויד
וואסער און  -אומדערהערטע און אומערווארטעטע אנגעשטרענגטקייט אויף רעזידענשעל טרונק-פריער

רן די וואסער סיסטעמען, און טוהט ארויסהייבן דער נויט אויסצוהאלטן און פארבעסע-אומריינע
   "סיסטעמען.

  



דזשיל דזשעדליקע האט געזאגט,    "באפעלאו ניאגארא ווָאטערקיּפער"עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון 
יו יארק איז א ׳גרעיט לעיקס׳ סטעיט, און דער געזונט און באשיצונג פון דער וועלט׳ס גרעסטע  נ"

פרעשווָאטער סיסטעם דארף זיין א הויפט פריאריטעט פאר אונזערע קאמיוניטיס און עקאנאמיע.  
גענוי   גאווערנער האקול׳ס אנטשלאסנקייט צו אונזער סטעיט׳ס וואסער רעסָארסן און ענווייראנמענט איז 
דער סארט פירערשאפט אין וואס מיר נויטיגן זיך צו פארזיכערן קלימאט באפעסטיגונג ווי אויך צו  

נויטיגע אינוועסטירונגען אין אונזער פארעלטערטער וואסער און סּוער  -פארשנעלערן העכסט
יט איז נישט  אינפראסטרוקטור, איבערהויפט אין ניו יארק. ענווייראנמענטאלע און וואסער רעסָארס אפה

וואסער,  -וויכטיגער אינוועסטירונג נויטיג פאר דאס אפהיטן פון אונזער טרונק-קיין לוקסוס, נאר א קריטיש
  " ברעג קאמיוניטיס. מיר אפלאדירן דעם גאווערנער פאר דער דרייסטער בליק.- סיסטעם, און וואסער -עקא

  
ע דירעקטאר דזשעסיקע אטני מאהאר  דער נאטור קאנסערוואנסי׳ס ניו יארק פאליסי און סטראטעגי

דער נאטור קאנסערוואנסי אפלאדירט גאווערנער האקול׳ס היינטיגער אנאנסמענט  " האט געזאגט,
נויטיגע געלטער אפצוהיטן ריינע וואסער אין קאמיוניטיס -מיליאן דאלער פון העכסט 600ארויסצושטעלן 

וואסער, און  -פראסטרוקטור, באשיצן ריינע טרונק לענגאויס ניו יארק. די געלטער וועלן מאדערניזירן אינ 
פארמיידן פארפעסטיגונג פון גרייכן אונזערע לעיקס, טייכן, און שטראמען און אין דער זעלבער צייט  

ענווייראנמענטאלע   2022שטיצן גוטע, ארטיגע דזשאבס. דער גאווערנער׳ס פארשלאג צו העכערן דעם 
ביליאן דאלער אין סך הכל וועט ערמעגליכן פאר   4אויף א רעקארד ביליאן דאלער   1ּבָאנד אקט מיט נאך 

ווָארמינג,  -מער קאמיוניטיס צו אדרעסירן די ארויספאדערונגען וואס מיר שטייען אויס פון גלאוּבעל
אריינגערעכנט מער אפטע שטורעמעס און מער מסוכן׳דיגע וועטער. דער נאטור קאנסערוואנסי קוקט  

צוזאמען מיט גאווערנער האקול, סטעיט אגענטורן, און דער לעגיסלאטור  ארויס אויף צו ארבעטן
אפצוהיטן אונזער ענווייראנמענט, שאפן דזשאבס און דורכפירן דעם ענווייראנמענטאל ּבָאנד אקט דעם  

   "קומענדן נאוועמבער.
  

פונקט " עזאגט,פרעזידענט פון דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער דזשולי טיגהע האט ג
, זענען מיר באגייסטערט צו זעהן גאווערנער קעטי האקול פריאריטיזירן  NYCאין צייט פאר קלימאט וואך 

דער ענווייראנמענט און אנאנסירן צוגעגעבענע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן שאפן א ריינערע און 
מיליאן דאלער אין וואסער   600געזונטערע ניו יארק. דער היינטיגער אנאנסמענט פון צושטעלן 

אינפראסטרוקטור אינוועסטירונגען איז גענוי דאס וואס מיר דארפן איצט. אבער מיר ווייסן עס איז נישט  
  1גענוג, און טאקע דערפאר זענען מיר באגייסטערט אז דער גאווערנער שלאגט פאר צוצולייגן נאך 

ניי א נאמען געבן דעם ׳ריינע וואסער, ריינע  ביליאן דאלער צו אדרעסירן קלימאט תוצאות און אויפדאס
לופט, און גרינע דזשאבס ענווייראנמענטאל ּבָאנד אקט׳. מיר וועלן קענען רייניגן אונזער וואסער,  

באקעמפען קלימאט ענדערונג, און שאפן גרינע דזשאבס. מיט׳ן קלימאט קריזיס אויפ׳ן שוועל פון טיר,  
  "וואס מיר דארפן זעהן פון אונזערע ערוועלטע באאמטע.  זענען די דרייסטע שריטן גענוי דאס 

  
פייגלעך דערציילן אונז "פאליסי מענעדזשער פאר אודובאן ניו יארק ערין מעקגראטה האט געזאגט, 

אז מיר געפונען זיך אין א קלימאט עמערדזשענסי און עס מאכט א חורבן אין אונזערע קאמיוניטיס, אויף  
אונזערע וואסערן. אינוועסטירונגען אין דאס אפהיטן און אויפריכטן אונזער טיילן, און - אונזער ערד 

ענווייראנמענט זענען וויכטיגער ווי אלעמאל, און העכערן פינאנצירונג פאר ריינע וואסער  
באזירטע  -וויכטיגע נאטור -אריינגערעכנט קריטיש --אינפראסטרוקטור און קלימאט באפעסטיגונג 

וועלן געבן דירעקטע   -- פריכטן און פארבעסערן וועטלענדס און זאלץ מארשעס  לייזונגען ווי דאס אוי
שטיצע צו קאמיוניטיס וועלכע לעבן דורך די תוצאות פון קלימאט ענדערונג. מיר דאנקען גאווערנער  

האקול פאר׳ן נעמען ערנסטע שריטן אויף צו אדרעסירן די דראונגען און פאר׳ן פארשפרעכן מער  
   "יף צו באשיצן דארט וואו סיי די פויגל און סיי מענטשן רופן אן זייער היים.פינאנצירונג או

  
עקזעקיוטיוו דירעקטאר ביי סיטיזענס קאמפיין פאר די ענווייראנמענט עדריענע עספאסיטא האט  

מיר זענען באגייסטערט אז די פארגעזעצטע שטארקע פינאנצירונג פאר ריינע וואסער  " געזאגט,



וויכטיגע -וועט זיין א צייכן פון גאווערנער האקול׳ס אדמיניסטראציע. די דאזיגע קריטיש אינפראסטרוקטור
וואסער, באשיצט פובליק געזונטהייט, און טרייבט -פינאנצירונג גיבט ריינע און צוגענגליכע טרונק

לן  עקאנאמישע אנטוויקלונג. מיר דאנקען גאווערנער האקול פאר׳ן איינפירן די גרענטס וועלכע ווע
ערמעגליכן פאר קאמיוניטיס אויסצומיידן שעדליכע סּוער עלעמענטן פון איבערפליס, אוועקפירן 

די פראגראמען ווערן  וואסער, און שאפן טויזנטער דזשאבס.-אויפקומענדע פארפעסטיגונגען אין טרונק
   " אסער.ברייט געשטיצט דורך קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק וואס ווילן און דארפן ריינע וו

  
גרענט פראגראם וועלכס   DEC( איז א  WQIPדער וואסער קוואליטעט פארבעסערונג פראיעקט )

פינאנצירט פראיעקטן וואס אדרעסירן דירעקט דאקומענטירטע וואסער קוואליטעט פעלערן אדער באשיצן 
(,  EPFָאנד )וואסער. אלס טייל פון דער סטעיט׳ס ענווייראנמענטאלע באשיצונג פ-קוועלער פון טרונק

- פראיעקטן פארבעסערן וואסער קוואליטעט, רעדוצירן פאטענציעל שעדליכע אלגאל  WQIPטוהען די 
וואסער איבער׳ן סטעיט. איניציאטיוון נעמען אריין לאנד  -׳ס(, און באשיצן פובליק טרונקHABלומס )ב

וואסער באהאנדלונג אפגרעידס,  -איינקויף פראיעקטן פאר וואסער קוואל אפהיט, מוניציפאלע אפפאל
עבעיטמענט קאנטראל, זאלץ סטָארעדזש, און אויפריכטן -סאורס-אגריקולטורעלע נאנפאוינט-נישט
 ערטער, צווישן אנדערע.  -וואוין-חיים- בעלי-ערוואס

  
  IMGאון   WIIA( וועט אדמיניסטרירן דער EFC)  "ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען"דער 

וואסער פראיעקטן, ארבעטן נאענט  -וואסער און טרונק-פראגראמען צוצושטעלן גרענטס פאר אומריינע
ון ענווייראנמענטעל קאנסערוועישען. די פראגראמען  אינאיינעם מיט די דעפארטמענטס פון העלט א

וואסער  -פריאריטיזירן סּוער באהאנדלונג פראיעקטן וואס פארבעסערן וואסער קוואליטעט און טרונק 
פראיעקטן וואס אדרעסירן פובליק געזונטהייט פריאריטעטן, אויפקומענדע פארפעסטיגונגען, און  

 צו ארבעטן אינאיינעם אויף ראיאנישע לייזונגען.  דערמוטיגן ארטיגע רעגירונגס אינסטאנצן
  

  1האט דער סטעיט ארויסגעגעבן איבער  2015פראגראם אין  WIIAזינט דאס צום ערשט איינפירן דעם  
מיליאן   300, וועלכס רעכנט אריין איבער EFCוואסער גרענטס דורך -ביליאן דאלער אין ריינע טרונק

 . 2019דאלער אין 
  

 ארטיגע רעגירונג איינהייטן זענען בארעכטיגט אויף זיך צו ווענדן פאר פינאנצירונג פאר:  
• WIIA  פון א בארעכטיגטע אומריינע 25%גרענט אויסטיילונגען וואס וועלן פינאנצירן ביז-

 מיליאן דאלער.   25ואסער פראיעקט׳ס סך הכל קאסט, ביז ו

• WIIA  פראצענט פון א בארעכטיגטע  60גרענט אויסטיילונגען וועלן פינאנצירן ביז
 מיליאן דאלער.   3וואסער פראיעקט׳ס סך הכל קאסט, ביז -אומריינע

• IMG   פראצענט פון א בארעכטיגטע אומריינע 40אויסטיילונגען וועלן פינאנצירן ביז -
מיליאן  30ערוויסעס, ביז ואסער פראיעקט פאר קאמיוניטיס וועלכע טיילן זיך מיט סו

  דאלער.

• EC   אויסטיילונגען פאר פראיעקטן וואס אדרעסירן אויפקומענדע פארפעסטיגונגען איבער
  60( וועט פינאנצירן MCLבאשטימטער מאקסימום פארפעסטיגונג שטאפל )- דער סטעיט 

   פראצענט פון נעטא בארעכטיגטע פראיעקט קאסטן.

• WQIP  וואסער רעסָארסן.-באשיצן טרונקגרענט אויסטיילונגען וועלן  

  ׳סDECאון  ׳סEFCקאמיוניטיס קענען באקומען מער דעטאלן וועגן די פינאנצירונג אויף  •
 וועבזייטלעך.  

  
   "טריטמענט וואורקס אסעט מענעדזשמענט פראגראם"צטע באזי -פובליק

מיליאן דאלער וועט זיין צו באקומען פאר אסעט מענעדזשמענט פראגראמען וואס וועלן העלפן  10
- מוניציפאליטעטן שטיין אויף דער ווַאך, אפהיטן, און אחריות׳דיג פלאנירן אפגרעידס פאר זייערע מיסט

מען א  סטעיט׳יגע פראגראם וועט נע-וואסער אינפראסטרוקטור איינריכטונגען, בחינם. דער גאנץ
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וואסער באהאנדלונגס איינריכטונגען דורך צושטעלן -פראאקטיווע צוגאנג צו פארוואלטן מיסט
אינזשינערונג ראט סערוויסעס פאר סָאפטוועיר און טעכנישע טרענירונג פאר ארטיגע רעגירונג  

נע  וואסער סיסטעמען ניצנדיג מאדער -אינסטאנצן אויף צו שאפן א מאפע פון זייער סּוער און מיסט
דיגיטאלע מיטלען. ראט סערוויסעס וועלן אויך ארויסהעלפן מוניציפאליטעטן צו האלטן א חשבות פון 

וואסער אסעטן און אידענטיפיצירן שוואכקייטן אין זייער איצטיגער סיסטעם כדי צו  -זייערע מיסט
יזירן טייערע פארריכטן פעלערן בעפאר עס טרעפט זיך א סיסטעמישע פעלער. דער מעגליכקייט צו מינימ

עמערדזשענסי פארריכטונגען און אויסמיידן סערוויס צושטערונגען וועלן העלפן באשיצן פובליק 
געזונטהייט און דער ענווייראנמענט דורך רעדוצירן דער דראונג פון פארפעסטיגונג. דער ניו יארק סטעיט  

דעם פראגראם אינאיינעם   ( וועט אדמיניסטרירןEFC) "ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען"
 וואסער איינריכטונגען.  -, וועלכס האט רעגולאטאר אויפזיכט איבער מיסטDECמיט 

  
מיליאן דאלערדיגע פרואוו  3דער אסעט מענעדזשמענט פראגראם בויעט אויף אן ערפאלגרייכע 

גע  ארטי  10וואס האט געהאלפן  2021און פארענדיגט אין  EFCאון  DECאדמיניסטרירט דורך 
וואסער אסעטן, אידענטיפיצירן -רעגירונגען לענגאויס דעם סטעיט צו האלטן חשבון אויף זייער מיסט

גינציגע, פראקטישע לייזונגען צו -וואסער אינפראסטרוקטור און באשטימען קאסט-ריזיקעס צו זייער מיסט
ן אונטער דער  קאמיוניטיס וועלן סערווירט ווער 50אדרעסירן פראבלעמען. ביז אן אפגעשאצטער 

 קומענדער פאזע פון דעם פראגראם.  
  

( וועט ארויסגעגעבן ווערן אין די קומענדע וואכן אויף אריינצוברענגען  RFQא פארלאנג פאר קוואליפיצירן )
אויפצונעמען די   DECאון   EFCפראפעסיאנעלע אינזשינער סערוויסעס וועלכע וועלן ערמעגליכן פאר 

-אינזשינערן וועלן ארבעטן מיט די קאמיוניטיס צו אנטוויקלען ארט קאנסולטאנט אינזשינערן. די
ספעציפישע אסעט מענעדזשמענט פראגראמען, און די קאמיוניטיס וועלן אויך באקומען די סָאפטוועיר און 
טרענירונג אויסצוהאלטן די פראגראמען פון זיך אליין. עס איז ערווארטעט אז קאמיוניטיס וועלן זיך קענען  

 . 2022ן פאר דעם פראגראם אין אנהייב ווענד
  

 מיליאן דאלערדיגע אינפראסטרוקטור גרענט פראגראם  20
מיליאן דאלער אויסגעטיילט צו ווערן פון די אריינגעגעבענע   5דער פראגראם רעכנט אריין נאך 

ראם  . דער גרינער אינאוואציע גרענט פראגEFCאפליקאציעס וואס ווערן איצט איבערגעקוקט דורכ׳ן 
(GIGPשטיצט פראיעקטן לענגאויס ניו יארק סטעיט וואס ניצן אייגנארטיגע שטורעם )-  וואסער

אינפראסטרוקטור אויסלייג און שאפן פארגעשריטענע גרינע טעכנאלאגיעס. פארמעסטערישע גרענטס  
תוצאות   ווערן יערליך אויסגעטיילט צו פראיעקטן וועלכע פארבעסערן וואסער קוואליטעט און לינדערן די

פון קלימאט ענדערונג דורך דאס איינפירן פון איינס אדער מערערע פון די פאלגענדע גרינע צוגאנגען  
מיטלען און - וואסער אינפראסטרוקטור, ענערגיע שּפָאר-אריינגערעכנט די עפעקטן פון גרינע שטורעם

 מיטלען.  -וואסער שּפָאר
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