
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/23/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

איניציאטיוו    "ראיאנישע ריינע ענערגיע הָאּבס"מיליאן דאלערדיגע  36גאווערנער האקול אנאנסירט 
 צו העלפן אויפקומען מיט ריינע ענערגיע לייזונגען און געלעגנהייטן ביי דער קאמיוניטי שטאפל 

  
ע  פראגראם וועט פארבעסערן קאמיוניטי באשעפטיגונג און פארזיכערן אז אומפארגינציגסט

 קאמיוניטיס געניסן פון ניו יארק׳ס ריינע ענערגיע טראנזיציע  
  

איניציאטיוו שטיצט ניו יארק׳ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט ציל צו ליפערן  
פון בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען צו אומפארגינציגסטע   35%ווייניגסטנס  

 קאמיוניטיס  
  

יאטיוו אוועקצושטעלן  מיליאן דאלערדיגע איניצ 36גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט א נייע 
און שטיצן ׳ראיאנישע ריינע ענערגיע הָאּבס׳ אלס צענטערס פון אוטריטש, באוואוסטזיניגקייט, און  

( ראיאנען, צו  REDCבילדונג אין יעדע פון די צען ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )
פארבעסערן קאמיוניטי באשעפטיגונג און פארזיכערן אז אלע ניו יארקערס קענען געניסן פון דער  

 סטעיט׳ס ריינע ענערגיע טראנזיציע.  
  

דער היינטיגער אנאנסמענט שטיצט ניו יארק סטעיט׳ס אמביציעזע ריינע ענערגיע און קלימאט צילן  
קאמיוניטי באשיצונג אקט )קלימאט אקט( אריינגערעכנט דער  אונטער דער קלימאט פירערשאפט און  

און דער   2050פראצענט ביז  85וועגווייזיגער ציל צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט -לאנד
פראצענט פון ריינע  40פראצענט פון די בענעפיטן, מיט׳ן ציל פון  35פארלאנג צו ליפערן לכל הפחות 

 צו אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס.   ענערגיע אינוועסטירונגען
  
קאמיוניטי אוטריטש און ארייננעמיגקייט זענען א פליכט אויף צו פארזיכערן אז אלע ניו יארקערס,  "

וועגווייזיגע -אומאפגעזעהן זייער לאקאציע אדער אומשטענדן, קענען געניסן פון אונזער סטעיט׳ס לאנד
דער נייער איניציאטיוו דערמוטיגט "  רנער האקול געזאגט.האט גאווע "טראנזיציע צו ריינע ענערגיע,

מיטארבעטשאפט אינערהאלב קאמיוניטיס לענגאויס ניו יארק צו פארזיכערן נישט נאר אז איינוואוינער  
קענען זיך באטייליגן אין דעם באוועגונג נאר אויך אז זיי קענען זיך לאזן הערן און ביישטייערן צו וויאזוי  

   " פראגראמען ווערן איינגעפירט אין דעם צוקונפט.ריינע ענערגיע 
  

דער היינטיגער אנאנסמענט איז געמאכט געווארן דורך ליוטענאנט גאווערנער ברייען בענדזשאמין אין 
   יאנקערס.

  
דאס אוועקשטעלן פון ריינע ענערגיע הָאּבס אין יעדע ראיאן פון דעם סטעיט וועט העלפן "

אונטערסערווירטע קאמיוניטיס מיט ברייטערע צוטריט צו פראגראמען וואס קענען זיי צושטעלן ענערגיע  
נדע פארלאנג  שפארן פאר זייערע הייזער און ביזנעסער, ווי אויך באוואוסטזיניגקייט וועגן די שטייג-געלט

האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער ברייען   " פאר געניטע ארבעט אין דער ענערגיע אינדוסטריע,
דער נייער איניציאטיוו וועט אונטערצינדן נייע מיטארבעטשאפטן אינערהאלב קאמיוניטיס " .בענדזשאמין 



ויסגעשלאסן, און זיי איצט צו  לענגאויס דעם סטעיט און אריינציען די אלע וואס זענען היסטאריש געווען א
  "ערמעגליכן פולקאם אויסצוניצן ניו יארק׳ס בליענדער ריינע ענערגיע עקאנאמיע. 

  
אדמיניסטרירט דורך דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט  

(NYSERDA דער ,)פון   פארשלאגןאיניציאטיוו זוכט צוצוציען  ראיאנישע ריינע ענערגיע הָאּבס
קוואליפיצירנדע טיעמס פון ארגאניזאציעס אנטשלאסן צו העלפן איינוואוינער פון אומפארגינציגסטע  

 יסן פון ריינע ענערגיע לייזונגען און געלעגנהייטן. קאמיוניטיס צו האבן בעסערע צוטריט און צו קענען גענ
  

א ראיאנישע ריינע ענערגיע הָאּב ווערט אויסגעטייטשט אלס אן ארגאניזאציע אדער נעטווארק פון 
ארגאניזאציעס, פאראנטווארטליך פאר אוועקשטעלן און שטיצן מיטארבעטשאפטן אין זייער ראיאן צו  

ארגאניזאציעס מיט ערפארונג אין צושטעלן סערוויסעס  וניטי שטאפל.ליפערן סערוויסעס ביי דער קאמי
שּפָארעדיגקייט, סאושעל סערוויסעס, האוזינג, עקאנאמישע  -אין דער ריינע ענערגיע, ענערגיע

אנטוויקלונג, געזונט, און טרענירונג ווערן אלע דערמוטיגט זיך צו באטייליגן אין דער דעוועלאפמענט פון 
 נייע וועגן אנצובאטן נייע סערוויסעס צו מיטגלידער פון זייערע קאמיוניטיס.  א הָאּב אלס א 

  
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO דער ׳ראיאנישע ריינע ענערגיע  ", דאריען מ. האריס האט געזאגט

הָאּבס׳ איניציאטיוו וועט צושטעלן א קריטישער צוגאנג צו העכערן קאמיוניטי באשעפטיגונג אינערהאלב  
. די סערוויסעס צוגעשטעלט דורך  איבער׳ן סטעיט אומפארגינציגסטע קאמיוניטיסאונטערסערווירטע און 

די ריינע ענערגיע הָאּבס וועלן טרייבן נייע געלעגנהייטן פאר אלע ניו יארקער איינוואוינער צו האבן 
צוטריט צו ריינע ענערגיע לייזונגען און גרינע קאריערע וועגן אזוי ווי אונזער סטעיט׳ס ריינע ענערגיע  

   "עקאנאמיע זעצט פאר ווייטער צו וואקסן.
  

ראיאנישע  דורך דער פארמעסטערישע אויסוואל פראצעס וועלן ביז צען ארגאניזאציעס, איינס אין יעדע  
שטח, אויסגעקליבן ווערן צוצושטעלן די פאלגענדע סערוויסעס צו   ישע אנטוויקלונג קאונסילעקאנאמ

  אוואנסירן אן אריייננעמיגע ריינע ענערגיע עקאנאמיע אין ניו יארק סטעיט דורך: 

שאפן באוואוסטזיניגקייט, אוטריטש און בילדונג פאר איינוואוינער, קלענערע ביזנעסער,   •
פאמיליע געביידע אייגנטימער אין אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס צו -לטינאנפראפיטס, און מו

פארבעסערן ענערגיע פארשטאנד און צו שפרייטן באוואוסטזיניגקייט ביי קאסטומערס אויף די 
  פראגראמען און רעסָארסן וואס זענען פארהאן;

שעל סערוויסעס,  זיך אנצושליסן מיטצוארבעטן מיט ארטיגע ארגאניזאציעס אריינגערעכנט סאו •
עקאנאמישע אנטוויקלונג, האוזינג צושטעלער, און בילדונג אינסטאנצן צו העכערן איינוואוינער  

   און קאמיוניטיס צו האבן צוטריט צו ריינע ענערגיע פראגראמען און זיך צו באטייליגען אין זיי;

ער און קאמיוניטיס אין באשעפטיגן סטעיקהָאלדער צו ארויסצוהייבן די מיינונגען פון איינוואוינ •
   וויאזוי עס זאל איינגעפירט ווערן דאס פלאנירן פון צוקונפטיגע ריינע ענערגיע פראגראמען; 

באהעפטן איינוואוינער מיט ארבעטסקראפט טרענירונג און אנטוויקלונג געלעגנהייטן אין די ריינע  •
ריטעט באפעלקערונגען ענערגיע ארבעטסקראפט, מיט א פאקוס אויף קאריערע וועגן פאר פריא

   אין אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס;

באזירטע אוטריטש קאמפיינס צוגעפאסט צו ראיאנישע געברויכן;  -איינפירן געצילטע קאמיוניטי •
   און

   אוואנסירן פראיעקטן צו אדרעסירן ארטיגע געברויכן און זייערע פריאריטעטן. •

  
זוכן, דורך דעם איניציאטיוו, צו העכערן צוגענגליכקייט איבער׳ן סטעיט צו   NYSERDAאין צוגאב וועט 

שפאר פראגראמען פאר הייזער און ביזנעסער וואס קען אראפברענגן  -בענעפיטן ווי ענערגיע געלט
חודש׳ליכע אויסגאבן און פארבעסערן כללות׳דיגע וואוילזיין, גיבן מער אינפארמאציע און פארבעסערן 

ברענשטאף,  -באנייבארע ענערגיע אפציעס וועלכע רעדוצירן דער אנגעוויזנקייט אויף פאסילצוטריט צו 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs
https://portal.nyserda.ny.gov/CORE_Solicitation_Detail_Page?SolicitationId=a0rt000001Mhl5v
https://www.nyserda.ny.gov/ny/disadvantaged-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39db6117-66405806-39d99822-000babd9fe9f-9f027b13e05adfff&q=1&e=acf37ef6-bb7d-4886-8582-a2c87aa747de&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=39db6117-66405806-39d99822-000babd9fe9f-9f027b13e05adfff&q=1&e=acf37ef6-bb7d-4886-8582-a2c87aa747de&u=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F


און הייבן באוואוסטזיניגקייט און באטייליגונג אין ארבעט געלעגנהייטן אין דער אויפקומענדער ריינע  
 ענערגיע עקאנאמיע.  

  
 . 2021, 23פארשלאגן וועלן אנגענומען ווערן ביז נאוועמבער 

  
צו שטיצן א טיעמינג אויסשטעל פאר פארשלאגן און צו פארגרינגערן מיטארבעטשאפט אין ליפערן 

׳ס NYSERDAאון עס איז צו געפונען אויף  קליערינגהאוססערוויסעס, איז אויפגעשטעלט געווארן א 
וועבזייטל פאר ארגאניזאציעס אויסצודרוקן זייער אינטערעסע אין ארבעטן מיט א טיעם אויף א 

פארשלאג. ראיאנישע ארגאניזאציעס ווערן דערמוטיגט איבערצוקוקן די וואס געבן זיך איין כדי אז די  
ליך און אריייננעמיג פון דעם ראיאן׳ס געברויכן און אויסניצן ראיאנישע  הָאּב פארשלאגן זענען אויספיר

 מיטארבעטער פאר׳ן ליפערן סערוויסעס.  
  

ארגאניזאציעס אינטערעסירט זיך איינצושרייבן אין דעם קליערינגהאוס פאר א פאטענציעלע שותפות  
 . 2021, 22ביז נאוועמבער  NYSERDAצו  פארםמוזן אריינגעבן א סטעיטמענט פון אינטערעסע 

  
די עפעקטן פון קלימאט  " סענאט ענערגיע קאמיטע פארזיצער קעווין פארקער האט געזאגט,

די ראיאנישע ריינע   ענדערונג זענען ווירקליכע און האלטן אן ווייטער שעדיגן אונזערע קאמיוניטיס.
ן צו ענערגיע הָאּבס וועלן באהעפטן פראגראמען, סערוויסעס און ריינע ענערגיע קאריערע געלעגנהייט

איינוואוינער אין יעדער ראיאן פונ׳ם סטעיט, איבערהויפט איינוואוינער און ביזנעסער אין  
    " אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס, וואו מען נויטיגט זיך דערין דאס מערסטע.

  
באשעפיגן איינוואוינער,  "אסעמבלי ענערגיע קאמיטע פארזיצער מייקל קוסיק האט געזאגט, 

נויטיג אויף צו דערגרייכן דער סטעיט׳ס ריינע ענערגיע און -קאמיוניטיס איז העכסטביזנעסער, און 
אוועקצושטעלן ראיאנישע ריינע ענערגיע הָאּבס לענגאויס דעם סטעיט,   גרינהויז גאז רעדוקציע צילן.

ע,  באזירטע ארגאניזאציע, וועט באהעפטן היים אייגנטימער און ביזנעסער מיט אינפארמאצי- דורך ארטיג 
   " פראגראמען, און ארבעט געלעגנהייטן בשעת מיר וואקסן דער ריינע ענערגיע עקאנאמיע.

  
דעיוויד העפינסטאל, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון דער ׳אסאסיעשען פאר ענערדזשי עפארדעביליטי  

שטיצט זייער די צילן אנטהאלטן אין דער ראיאנישע ריינע   AEA " (, האט געזאגט, AEA)אינק.׳ 
האבן היינט אויסגערופן. מיר זענען   NYSERDAענערגיע הָאּב ארויסזוך וואס גאווערנער האקול און 

באזירטע נאנפראפיטס -דאנקבאר פאר דער געלעגנהייט צו ארבעטן אינאיינעם מיט אנדערע קאמיוניטי
און העלפן אינפארמירן דער   NYSERDAאויסלייג פראצעס פון -דער מיטזיך מיטטיילן מיינונגען אין  

סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט פאר באדייטנדע פינאנצירונג פאר ארטיגע פלאנירונג און קאמיוניטי 
אינקאם און -באשעפטיגונג וועלכע וועלן מיט יושר און גלייכבארעכטיגקייט בענעפיטן לָאו

  " יס לענגאויס ניו יארק סטעיט.ענווייראנמענטאלע יוסטיץ קאמיוניט
  

(, האט  EDAאדאם פלינט, סטיערינג קאמיטע מיטגליד פון דער ׳ענערדזשי דעמעקרעסי עלייענס׳ )
דער ׳ענערדזשי דעמעקרעסי עלייענס׳ איז זייער צופרידן אז דער ראיאנישע ריינע ענערגיע  " געזאגט, 

מאט וואך. דער פראגראם איז דער פראדוקט פון א  הָאּב ווענדונג ווערט ארויסגעגעבן אין לויף פון קלי
באזירטע ארגאניזאציעס  -דעזיין פראצעס אין וועלכן עס באטייליגן זיך א קאנסארטיום פון קאמיוניטי-קא

צו דער ׳בעסטער   NYSERDA. דער אנטשלאסנקייט פון NYSERDAאון  EDAגעפירט דורך דער 
בויען מיט קאמיוניטי ארגאניזאציעס איז א גוטער  -טצוגאנג׳ פארם פון מיטארבעטשאפט און קאפאציטע 

פראצענט פון די בענעפיטן פון דער ריינע   40ציל פון דירעקטירן  CLCPAסימן אויף צו טרעפן צו דער 
ענערגיע טראנזיציע צו די קאמיוניטיס מערסט באטראפן דורך דער איצטיגער אומריינע און געפארפולע  

אנצוהייבן דעם פראגראם און   NYSERDAס אויף צו ארבעטן מיט איך קוק ארוי ענערגיע סיסטעם.
   "פארצוזעצן ווייטער צו ברענגען קאמיוניטי געברויכן צו דער פלאנירונג פראצעס.

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Regional-Clean-Energy-Hubs-Clearinghouse-List
https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Regional-Clean-Energy-Hubs/Statement-of-Interest


  
פינאנצירונג פאר דער ראיאנישע ריינע ענערגיע הָאּבס איניציאטיוו איז א שטאנדטייל פון ניו יארק׳ס  

שּפָאריגקייט און ריינע ענערגיע  -ערן צוגענגליכקייט צו ענערגיע ביליאן דאלערדיגע צו העכ 1באלד 
  . אויסגערופן פאראיארלייזונגען פאר אומפארגינציגסטע קאמיוניטיס קאמיוניטיס 

  
 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  - ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 

  
אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

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

פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו  

, אריינגערעכנט  2040עקטאר ביים יאר  עמיסיע עלעקטריק ס-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  21ריינגערעכנט איבער אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, א

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

ביליאן דאלער אין   1.2ציאטיוון, און איבער ענערגיע טראנספארטאציע איני-ביליאן דאלער פאר זויבערע
NY  דזשאבס   150,000׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער

פראצענטיגער העכערונג אין דער   2,100, א 2019אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 
 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011 ענערגיע סעקטאר זייט- אויסגעשפרייטער סאלאר 

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף  2035ווינט ענערגיע ביים יאר -מעגאוואטס פון ים
, 2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די  85די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די   40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון   35זיכערן אז כאטש און אין דער זעלבער צייט פאר
בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס, און  

סייט - עפעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ -ענערגיע  2025אוואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185אניץ מיט ענערגיע ב
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