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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WARTĄ 36 MLN USD INICJATYWĘ 
„REGIONALNYCH CENTRÓW CZYSTEJ ENERGII”, KTÓRA MA POMÓC W 
DOSTARCZANIU ROZWIĄZAŃ I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z CZYSTĄ 

ENERGIĄ NA POZIOMIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH  
  

Program zwiększy zaangażowanie społeczności i zapewni, że społeczności 
znajdujące się w niekorzystnej sytuacji skorzystają z realizowanej w stanie Nowy 

Jork transformacji w kierunku czystej energii  
  

Inicjatywa wspiera przyjętą w stanie Nowy Jork Ustawę o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności, której celem jest to, aby co najmniej 35% 
korzyści z inwestycji w czystą energię trafiło do społeczności znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj nową inicjatywę wartą 36 mln USD, mającą 
na celu utworzenie i wspieranie Regionalnych Centrów Czystej Energii (Regional 
Clean Energy Hubs) jako ośrodków informacyjnych, budowania świadomości i edukacji 
w każdym z dziesięciu regionów objętych działaniami Regionalnych Rad Rozwoju 
Gospodarczego (Regional Economic Development Council, REDC), w celu 
zwiększenia zaangażowania społeczności i zapewnienia, że wszyscy mieszkańcy 
stanu Nowy Jork mogą odnieść korzyści z transformacji na czystą energię.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie wspiera ambitne cele stanu Nowy Jork w zakresie czystej energii 
i klimatu, określone w Ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności 
(Climate Leadership and Community Protection Act), czyli tzw. „Ustawie klimatycznej”, 
w tym wiodący w skali kraju cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 85% do 
2050 roku oraz wymóg zapewnienia co najmniej 35% korzyści, a docelowo 40%, z 
inwestycji w czystą energię społecznościom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji.  
  
„Dotarcie do społeczności i integracja są najważniejsze, aby zapewnić, że wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork, bez względu na ich położenie i okoliczności, mogą 
korzystać z wiodącej w kraju transformacji na czystą energię”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Ta nowa inicjatywa sprzyja współpracy i partnerstwu w ramach 
społeczności w całym stanie Nowy Jork, aby zapewnić, że mieszkańcy nie tylko 
uczestniczą w tym ruchu, ale że mogą sprawić, że ich głos zostanie usłyszany i 
przyczyni się do tego, jak programy czystej energii będą wdrażane w przyszłości”.  
  



Dzisiejsze ogłoszenie zostało dokonane przez wicegubernatora Briana Benjamina w 
Yonkers.  
  
„Utworzenie Centrów Czystej Energii w każdym regionie stanu pomoże 
społecznościom o słabo rozwiniętej infrastrukturze w uzyskaniu większego dostępu do 
programów, które mogą zapewnić im oszczędności energii w domach i firmach, a także 
uświadomić rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą w przemyśle 
energetycznym”, powiedział wicegubernator Brian Benjamin. „Ta nowa inicjatywa 
zapoczątkuje współpracę i partnerstwo w społecznościach w całym stanie, angażując 
tych, którzy historycznie pozostali w tyle i umożliwiając im pełne wykorzystanie 
kwitnącej gospodarki czystej energii w stanie Nowy Jork”.  
  
Inicjatywa Regionalnych Centrów Czystej Energii, która jest administrowana przez 
Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy 
Research and Development Authority, NYSERDA) ma na celu zachęcenie do 
opracowania propozycji przez wykwalifikowane organizacje zaangażowane w pomoc 
mieszkańcom społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji w dostępie do 
rozwiązań i możliwości związanych z czystą energią i czerpaniu z nich korzyści.  
  
Regionalne Centrum Czystej Energii jest definiowany jako organizacja lub sieć 
organizacji, odpowiedzialna za tworzenie i wspieranie partnerstwa w swoim regionie w 
celu świadczenia usług na poziomie społeczności. Zachęca się organizacje z 
doświadczeniem w świadczeniu usług w zakresie czystej energii, efektywności 
energetycznej, usług społecznych, mieszkalnictwa, rozwoju gospodarczego, zdrowia i 
organizacje szkoleniowe do udziału w rozwoju Centrów Czystej Energii jako nowego 
sposobu oferowania innowacyjnych usług dla członków społeczności.  
  
Prezes NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: „Inicjatywa Regionalnych 
Centrów Czystej Energii zapewni kluczowe ramy dla zwiększenia zaangażowania 
członków defaworyzowanych społeczności w całym stanie. Usługi świadczone przez 
Centra Czystej Energii dadzą wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork nowe 
możliwości dostępu do rozwiązań w zakresie czystej energii i „zielonych” ścieżek 
kariery, ponieważ gospodarka czystej energii w naszym stanie nadal się rozwija”.  
  
W drodze konkursu zostanie wybranych maksymalnie dziesięć organizacji (po jednej z 
każdego obszaru działania Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego) do 
świadczenia następujących usług w celu rozwoju integracyjnej gospodarki czystej 
energii w stanie Nowy Jork:  

• Budowanie świadomości, zapewnianie informacji i edukacji dla mieszkańców, 
małych przedsiębiorstw, organizacji non-profit i właścicieli budynków 
wielorodzinnych w społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji w celu 
poprawy świadomości energetycznej i przekazania klientom informacji o 
dostępnych programach i zasobach;  

• Partnerstwo z lokalnymi organizacjami, w tym z organizacjami świadczącymi 
usługi socjalne, rozwoju gospodarczego, budownictwa mieszkaniowego i 
instytucjami edukacyjnymi w celu zwiększenia dostępu mieszkańców i 
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społeczności do programów czystej energii oraz zapewnienia ich udziału w tych 
programach;  

• Współpraca z interesariuszami w celu wzmocnienia głosu mieszkańców i 
społeczności w przyszłym planowaniu i wdrażaniu programów dotyczących 
czystej energii;  

• Zapewnienie mieszkańcom możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego w 
obszarze czystej energii, z naciskiem na stworzenie ścieżek kariery dla osób 
żyjących w defaworyzowanych społecznościach;  

• Wdrażanie ukierunkowanych i dostosowanych do potrzeb regionalnych 
kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnych; oraz  

• Wspieranie projektów odpowiadających lokalnym potrzebom i ich priorytetom.  

  
Ponadto, poprzez tę inicjatywę NYSERDA dąży do zwiększenia dostępu w skali całego 
stanu do takich korzyści jak programy oszczędności energii dla domów i 
przedsiębiorstw, które mogą obniżyć miesięczne wydatki i poprawić ogólne 
samopoczucie, zapewnić więcej informacji i lepszy dostęp do źródeł energii 
odnawialnej, które zmniejszają zależność od paliw kopalnych, a także zwiększyć 
świadomość i udział w możliwościach zatrudnienia w rozwijającej się gospodarce 
czystej energii.  
  
Propozycje będą przyjmowane do 23 listopada 2021 r.  
  
W celu wspierania procesu składania propozycji oraz ułatwienia zawierania 
partnerstwa w celu świadczenia usług, na stronie NYSERDA został utworzony Punkt 
informacyjny w celu zapewnienia organizacjom możliwości wyrażenia zainteresowania 
współpracą przy składaniu propozycji. Zachęcamy organizacje regionalne do 
zapoznania się z tymi zgłoszeniami, tak aby propozycje Centrów były kompleksowe i 
uwzględniały potrzeby regionu, a także aby dały możliwość uwzględnienia 
regionalnych partnerów w procesie świadczenia usług.  
  
Organizacje zainteresowane wpisaniem na listę prowadzoną przez Punkt informacyjny 
w celu nawiązania potencjalnej współpracy z innymi podmiotami muszą do dnia 22 
listopada 2021 r. przesłać do NYSERDA Formularz oświadczenia o zainteresowaniu 
udziałem w planowanym przedsięwzięciu.  
  
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Energii, Kevin Parker, powiedział: „Skutki 
zmian klimatycznych są realne i nadal szkodzą naszym społecznościom. Te 
Regionalne Centra Czystej Energii przybliżą programy, usługi i możliwości kariery w 
dziedzinie czystej energii mieszkańcom w każdym regionie stanu, a zwłaszcza osobom 
i przedsiębiorstwom w społecznościach znajdujących się w trudnej sytuacji, gdzie są 
one najbardziej potrzebne”.  
  
Członek Zgromadzenia i Przewodniczący Komisji ds. Energii, Michael Cusick, 
powiedział: „Zaangażowanie mieszkańców, firm i społeczności jest niezbędne do 
osiągnięcia celów stanu w zakresie czystej energii i redukcji gazów cieplarnianych. 
Ustanowienie Regionalnych Centrów Czystej Energii w całym stanie, poprzez 
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organizacje lokalne, pozwoli zapewnić właścicielom mieszkań i firm dostęp do 
wymaganych informacji, programów i możliwości zatrudnienia w związku z dalszym 
rozwojem gospodarki opartej na czystej energii”.  
  
David Hepinstall, Dyrektor Association for Energy Affordability, Inc. (AEA), 
powiedział: „AEA zdecydowanie popiera cele Regionalnych Centrów Czystej Energii, 
które zostały w dniu dzisiejszym ogłoszone przez Gubernator Hochul i NYSERDA. 
Doceniamy możliwość współpracy z innymi społecznymi organizacjami non-profit, aby 
wnieść swój wkład w koordynowany przez NYSERDA proces współprojektowania oraz 
aby pomóc w informowaniu o znacznym zaangażowaniu finansowym administracji 
stanowej na rzecz lokalnego planowania i zaangażowania społeczności, co przyniesie 
wiele korzyści społecznościom o niskich dochodach i społecznościom działającym na 
rzecz sprawiedliwości ekologicznej w całym stanie Nowy Jork”.  
  
Adam Flint, członek Komitetu Sterującego Energy Democracy Alliance (EDA), 
powiedział: „Energy Democracy Alliance jest bardzo zadowolone, że w czasie 
Tygodnia Klimatycznego została ogłoszona inicjatywa powołania Regionalnych 
Centrów Czystej Energii. Program ten jest efektem procesu współprojektowania, w 
którym uczestniczyło konsorcjum organizacji społecznych pod przewodnictwem EDA 
oraz NYSERDA. Zaangażowanie NYSERDA w tę „najlepszą praktykę” partnerstwa i 
budowania potencjału z organizacjami społecznymi dobrze wróży realizacji celu 
Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności, jakim jest zapewnienie 
40% korzyści z transformacji na czystą energię społecznościom najbardziej dotkniętym 
przez obecny system energetyczny, który jest źródłem zanieczyszczeń i 
zagrożeń. Cieszymy się na współpracę z NYSERDA w celu uruchomienia tego 
programu i dalszego uwzględniania potrzeb społeczności w procesie projektowania 
programu”.  
  
Regionalne Centra Czystej Energii są finansowane w ramach ogłoszonej w zeszłym 
roku, stanowej inwestycji o wartości prawie 1 mld USD, której celem jest zwiększenie 
dostępu do efektywności energetycznej i rozwiązań w zakresie czystej energii dla 
społeczności znajdujących się w trudnej sytuacji.  
  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego 
i sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
dobrej drodze do osiągnięcia celu, jakim jest zeroemisyjny sektor energii elektrycznej 
do 2040 roku, w tym 70-procentowe wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych do 
2030 roku oraz osiągnięcie neutralności węglowej całej gospodarki. Plan opiera się na 
niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój czystych źródeł energii, obejmujących 
ponad 21 mld USD przeznaczonych na 91 dużych projektów związanych z energią 
odnawialną w całym stanie, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku 
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węgla przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 
1 mld dolarów na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,2 mld 
dolarów na inicjatywy NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te wspierały ponad 150 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w Nowym Jorku w 2019 r., generując wzrost o 
2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też 
wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach 
wiatrowych do 2035 r. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji 
stanowego celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na 
zmniejszeniu zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności 
energii końcowej.  
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