
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/25/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 נייע סערטיפייד ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס   11גאווערנער האקול אנאנסירט 
  

וועגווייזיגע צילן פון ניו יארק׳ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי  -לאקאלע שריטן שטיצן לאנד
 באשיצונג אקט  

  
סערטיפייד קאמיוניטיס זענען מוסטערן פאר רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז און בויען ארטיגע  

 קלימאט פעסטקייט  
  
ען ׳ריסערטיפיקעישען; ערי קאונטי אוואנסירט צו  דריי ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס האבן געוואנ

 שטאפל סערטיפיקעישען  -זילבער
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דער לעצטער רונדע פון קאמיוניטיס צו דערגרייכן 
סערטיפיקעישען אלס טייל פון ניו יארק סטעיט׳ס ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פראגראם, וואס שטיצט  

גע באמיאונגען צו טרעפן צו די פאדערונגען וואס קלימאט ענדערונג טוט פארשטעלן. דורך נעמען  ארטי
ארטיגע רעגירונגשאפטן   11באדייטנדע שריטן צו לינדערן און זיך צופאסן צו קלימאט ענדערונג, האבן 

שוין דריי  צוגעטראפן די תנאים צו ווערן אנערקענט אלס פירער פאר׳ן ערשטן מאל. אין צוגאב זענען
קאמיוניטיס אין דעם פראגראם שוין פון פריער ריסערטיפייד און געהעכערט די צאל סערטיפיקעישען 

פונקטן פארדינט אין לויף פון דער לעצטיגער רונדע פון איבערזיכט. צום לעצט, ערי קאונטי איז געשטיגן  
 צו דער זילבערנער שטאפל.  

 
שטיצן ניו יארק׳ס אמביציעזע ציל צו רעדוצירן   2021די אקציעס היינט געמאלדן אין לויף פון קלימאט וואך  

, ווי עס איז אויסגעלייגט אין דעם ׳קלימאט 2050פראצענט ביז  85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
. דער מעלדונג איז געגעבן געווארן אין דעם  CLCPAפירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳, אדער 

 שטאפל ׳קליימעט סמַארט׳ באשטעטיגונג. -שטאט גלענס פָאלס, וועלכס האט דערגרייכט בראנזע
  
אונזער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פראגראם באקרעפטיגט ארטיגע רעגירונגען צו נעמען דרייסטע  "

ער טוישנדער קלימאט, און איך לויב די קאמיוניטיס פאר׳ן  שריטן צו טרעפן צו די פאדערונגען פון אונז 
איינפירן ווירקזאמער מאסנאמען צו העלפן צוטרעפן צו די אמביציעזע צילן פון ניו יארק׳ס וועגווייזיגע 
׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ און פאר׳ן זיך אוועקשטעלן אלס מוסטער פאר  

איך וויל איבערהויפט "  האט גאווערנער האקול געזאגט., " נאכצופאלגןאנדערע מוניציפאליטעטן  
גראטולירן דער טאון ָאוו ניו קעסעל, ניו יארק׳ס גאר ערשטער קאמיוניטי צו געבן דעם ׳קליימעט סמַארט׳  

בראנזע סטאטוס און אונז ברענגען איין טריט נאענטער  -קאמיוניטי צוזאג, אויף צו דערגרייכן סערטיפייד
   "יינערע און גרינערע צוקונפט.צו ר

  
באשטעטיגטע( ׳קליימעט סמַארט׳  -באשטעטיגע )און ווידער-פאלגענד איז א רשימה פון ניו יארק׳ס ניי

 קאמיוניטיס לויט׳ן ראיאן:  
  



 קאפיטאל דיסטריקט  
 אלבאני קאונטי )בראנזע(  

 שטאט גלענס פָאלס )בראנזע(  
 טאון ָאוו קווינסבורי )בראנזע(  

 
 ג איילענד לאנ

 טאון ָאוו איסט העמפטאן )ריסערטיפייד בראנזע(  
 

 הודסאן  -מיטל
 ווילעדזש ָאוו ארדסלי )בראנזע(  

 טאון ָאוו גארדינער )בראנזע(  
 הודסָאן )ריסערטיפייד זילבער(  -ָאן-ווילעדזש ָאוו העיסטינגס

 טאון ָאוו ניו קעסעל  
 שטאט פאוקיפסי )בראנזע(  

 נזע(  טאון ָאוו פאוקיפסי )ברא
 טאון ָאוו וואודסטאק )ריסערטיפייד בראנזע(  

 
 נארט קאנטרי  

 טאון ָאוו פאטסדעם )בראנזע(  
 ווילעדזש ָאוו פאטסדעם )בראנזע(  

 
 מערב ניו יארק  

 ערי קאונטי )זילבער(  
 טאון ָאוו גרענד איילענד )בראנזע(  

 
DEC פון די " וס האט געזאגט,פארזיצער באסיל סעגא-קאמישענער און קלימאט אקציע קאונסיל מיט
קָאוסט, ביז די פארוויסטנדע וויילדפייערס -ברענגנדע האריקעינס וועלכע טוען אנשמייסן דעם איסט-חורבן

וועלכע פארטיליגן גאנצעטע קאמיוניטיס אויף מערב פון לאנד, פאדערט קלימאט ענדערונג אז מיר זאלן  
שטייערונגען פון יעדן איינעם אן קיין שום אויסנאם  נעמען באלדיגע שריטן. אונזער צוגאנג מוז האבן ביי 
באשטעטיגע ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס וועלכע  - פון אלע שטאפלען פון רעגירונג. איך אפלאדיר די ניי

העלפן באקעמפן דער קלימאט קריזיס דורך אננעמען ארטיגע שריטן און אונטערהייבן ניו יארק סטעיט׳ס  
   "אפט.נאציאנאלע קלימאט פירערש

 
אגענטור ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס -גיבט דער אינטער 2009נאכ׳ן אוועקגעשטעלט ווערן אין 

געטריבענע קלימאט  -פראגראם אנווייזונגען און טעכנישע שטיצע צו ארטיגע רעגירונגען צו נעמען לאקאל
רן דורך פארשפרעכן צו אקציעס. דער ערשטער טריט צו ווערן ׳קליימעט סמַארט׳ איז זיך צו רעגיסטרי

ארטיגע רעגירונגען,   345רעדוצירן עמיסיעס און זיך צופאסן צו קלימאט ענדערונג. ביז היינט האט 
 מיליאן ניו יארקערס, אנגענומען דער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס צוזאג.    9.4פארטרעטנדיג איבער 

  
DEC  צו דאקומענטירן און אנערקענען די   2014האט איינגעפירט דער באשטעטיגונג פראגראם אין

סערטיפייד ׳קליימעט   81אויפטוהען פון קאמיוניטיס וואס נעמען קלימאט שריטן. עס זענען איצט פארהאן  
סמַארט׳ קאמיוניטיס אין ניו יארק סטעיט. אויף צו זיין סערטיפייד דארף א קאמיוניטי אוועקשטעלן אן  

אס רעכנט אריין איינוואוינער און מוניציפאלע פארשטייער. די  אקטיווער קלימאט ענדערונג טעסק פארס וו
מערהייט פון באשטעטיגע קאמיוניטיס פירן אויס גרינהויז גאז חשבונות אויף אפצושאצן עמיסיעס אויפ׳ן 

ארטיגן שטאפל און העלפן ארטיגע פירער אידענטיפיצירן וויאזוי אמבעסטן צו העלפן ניו יארק סטעיט  
ציעזע גרינהויז גאז רעדוקציע פאדערונגען פון דער קלימאט אקט. דער טאון ָאוו טרעפן צו די אמבי



וואודסטַאק, צום ביישפיל, האט רעדוצירט גרינהויז גאז ארויסלאז פון איר רעגירונג איינריכטונגען מיט 
סערטיפיקעישען . פאר מער אינפארמאציע, זעהט די 2019און  2011פראצענט צווישן  40איבער 

אנליין, וועלכע גיבן איינצלהייטן אויף אלע שריטן אנגענומען דורך יעדע פון די סערטיפייד  באריכטן
 טיגונג.  קאמיוניטיס אויף צו דערגרייכן באשטע

 
קאמיוניטיס אנערקענט היינט דורך גאווערנער האקול באטייליגן זיך אויך אין דער ניו יארק סטעיט   15די 

פראגראם,   ריינע ענערגיע קאמיוניטיס(  NYSERDAענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט׳ס )
וואס העלפט ארויס ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן איינצופירן ריינע ענערגיע שריטן און שפארן אויף 

דעזיגנירט ריינע ענערגיע קאמיוניטיס אין צוגאב צו   15פון די  12ענערגיע קאסטן. וואס אן אמת, זענען 
 ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס.  דאס זיין סערטיפייד 

 
NYSERDA  פרעזידענט אוןCEO פארזיצערין דאריען מ. האריס האט  -און קלימאט קאונסיל מיט

איך גראטוליר די אלע נייע באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס ווי אויך די "  געזאגט,
צו פריאריטיזירן קלימאט ענדערונג קאמיוניטיס וואס האבן אנגעהאלטן זייער פריערדיגער פארשפרעכונג 

גרייטקייט אויף צו פארזיכערן די פעסטקייט פון זייערע קאמיוניטיס און די זיכערהייט פון זייערע  
איינוואוינער. דא אין ניו יארק האבן מיר געזעהן די חורבנות און פארוויסטעניש וואס קומט מיט א טוישנדע 

ינט אנערקענט צייגן די מיטארבעטשאפט און פירערשאפט ביי דער  קלימאט און די אויפטוען וואס ווערן הי
וויכטיג אויף צו ציעט אויף פאראויס די באנייבארע ענערגיע און  -לאקאלער שטאפל וואס איז קריטיש

שּפָאר מיטלען וואס ליפערן באדייטנדע קלימאט רעזולטאטן פאר די דורות פון היינט און  - ענערגיע
   "מארגן.

 
דער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס " נס פָאלס מעיאר דען הָאל האט געזאגט, דער שטאט גלע

פראגראם איז א ווירקזאמע אדמיניסטראטיווע ציל וואס ערמעגליכט פאר קאמיוניטיס אפצשאצן זייער 
השפעה אויף דעם פלאנעט און טוהט אנבאטן למעשה׳דיגע שריטן וואס זיי קענען נעמען אויף צו  

אט גלענס פָאלס פריידט זיך און איז  דער שט ענדערונג אויף דער לאקאלער שטאפל. אדרעסירן קלימאט
פארעהרט צו ווערן אנערקענט פאר אירע באמיאונגען סיי צו רעדוצירן איר סך הכל קארבאן ארויסלאז און  

פראגראם אלס א   CSCצו אדרעסירן און לינדערן די השפעות פון אן טוישנדע קלימאט ניצנדיג דעם 
   "פרינט אויף צו טוהן למעשה.בלו
 

עס איז  " פארזיצערין פון דער ווארען קאונטי באורד אוו סופערווייזער רעיטשעל סיבער האט געזאגט,
דא ווייניג וויכטיגערס פאר ווארען קאונטי׳ס ארטיגער עקאנאמיע ווי באשיצן די נאטורליכע אוצרות וואס  

ארט פון לעיק  -ער שוין אויף דורי דורות. מיר זענען דער הייםהאבן צוגעצויגן אהער באזוכער און איינוואוינ
דזשארדזש און אומצאליגע אנדערע ענווייראנמענטאלע אוצרות, און טאקע צוליב דעם איז ווארען קאונטי  
אן אקטיווער טיילנעמער אין דעם ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פראגראם. ווארען קאונטי טוט ווארעם  

רנער האקול צו אונזער קאמיוניטי אויף ארויסצוהייבן דעם איניציאטיוו, און מיר קוקן אויפנעמען גאווע
ארויס אויף צו ארבעטן אינאיינעם מיט איר אדמיניסטראציע אויף דעם און אויף אנדערע מיטלען צו  

  "פארשטערקערן אונזער ארטיגער עקאנאמיע.
  

NYSERDA ריינע ענערגיע קאמיוניטיס פראגראם   
  
איינפלוספולע אקציעס -אידענטיפיצירטע פיל-NYSERDAאמיוניטיס וועלכע פארענדיגן ווייניגסטנס פיר ק

און זענען בארעכטיגט פאר גרענטס צו העלפן  ריינע ענערגיע קאמיוניטיסווערן דעזיגנירט אלס 
גרענט געלעגנהייטן רעכענען אריין דאס אננעמען   באניץ סטראטעגיעס.-קארבאן-ארויסשטעלן נידעריגע

סטרעטש׳ ענערגיע קאוד, און נעמען אונטער איין אדער מערערע ריינע ענערגיע -וויי-פון דעם ׳ען
ניו יארק סטעיט אומגינציגגע  ט וואו מען רעדט אויך פון קאמיוניטי קאמפיינס, און נאך גרענטס דאר

   .קאמיוניטיס

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a3fe2d2-d5a4dbe0-8a3d1be7-000babd905ee-34025c54336dc48d&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJf_OtgT4M%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8a3fe2d2-d5a4dbe0-8a3d1be7-000babd905ee-34025c54336dc48d&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fclimatesmart.ny.gov%2Factions-certification%2Fparticipating-communities%2F__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJf_OtgT4M%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8837703e-d7ac490c-8835890b-000babd905ee-13ba62cbae393ab3&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Communities__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfGuvEObE%24
https://www.nyserda.ny.gov/all-programs/programs/clean-energy-communities
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6e9ed38-e972d40a-b6eb140d-000babd905ee-58bb81a3499dafd4&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fdisadvantaged-communities__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfrm4WX_w%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b6e9ed38-e972d40a-b6eb140d-000babd905ee-58bb81a3499dafd4&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fny%2Fdisadvantaged-communities__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfrm4WX_w%24


 
 בארעכטיגטע שטאט, טאון, ווילעדזש און קאונטי רעגירונג אינסטאנצן קענען זיך ווענדן פאר גרענטס אויף

, אדער ביז ווילאנג די געלטער זענען נישט אויסגעגאנגען.  2025,  31א כסדר׳דיגע אופן ביז דעצעמבער 
 געלטער ווערן געגעבן דורך דער ריינע ענערגיע פָאנד און דער ראיאנישע גרינהויז גאז איניציאטיוו. 

  
נם פאר קאמיוניטיס צו  ריינע ענערגיע קאמיוניטי קאארדינירער שטייען גרייט אויף ארויסהעלפן בחי

באניציגע מיטלען, ווי למשל  -אנטוויקלען און פריאריטיזירן ריינע ענערגיע צילן, האבן צוטריט צו גרינג
שטודיעס, און אויף אויסניצן די פָאנדינג וואס איז פארהאן און טעכנישע  -אנווייז דאקומענטן און ביישפיל

ריינע ענערגיע קאמיוניטיס, באזוכט הילף געלעגנהייטן. פאר מער אינפארמאציע אויף 
http://www.nyserda.ny.gov/cec  . 

  
DEC   ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פָאנדינג פראגראמען 

  
׳קליימעט סמַארט׳   DECער פיר פון די קאמיוניטיס היינט סערטיפייד האבן באקומען פָאנדינג דורך ד

גרענט פראגראם איז אוועקגעשטעלט געווארן אין -מעטשינג 50/50קאמיוניטיס גרענט פראגראם. דער 
, און שטיצט מוניציפאליטעטן אויף צו פארענדיגן סערטיפיקעישען שריטן און איינפירן פראיעקטן  2016

סטרעמע וועטער. צום ביישפיל, ערי  וואס רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז און בויען פעסטקייט צו עק
  דאלער.  680,000קאונטי האט באקומען צוויי ׳קליימעט סמַארט׳ גרענטס אין סך הכל ארום 

  
׳ס  DECזיבן פון די קאמיוניטיס היינט באשטעטיגט האבן באקומען אויסטיילונגען אונטער דער 

פראגראם טוהט   ZEVגע יארן. דער  ( פראגראם אין פריערדיZEVעמיסיע וויהיקל )-מוניציפאלע זערא
אנבאטן גרענטס אויף צו אינסטאלירן עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג סטאנציעס פאר פובליק באניץ און  

ריּבעיטס פאר דאס קויפן אדער ליעס׳ן עלעקטרישע אויטאס פאר מוניציפאלע אינסטאנצן. צום ביישפיל,  
דאלער   28,500ומען אויסטיילונגען אין סך הכל פון הודסאן האט באק-אן- דער ווילעדזש ָאוו העיסטינגס

 פראגראם.   ZEVאונטער דער  
  

 .  מער אינפארמאציע וועגן די פָאנדינג פראגראמעןוועבזייטל פאר  DECבאזוכט דער  
  

אגרעסיווער קלימאט און זויבערע -וועגווייזיגע קלימאט פלאן איז דער מערסט-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד
נדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופ

ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און הייבט אונטער א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו יארק סטעיט  
פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ דורך דער ׳קלימאט   19-ערהוילט זיך פון דער קאוויד

מיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג צו גרייכן איר  פירערשאפט און קא
, אריינגערעכנט דאס שאפן  2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר -פארלאנגטע ציל פאר א זערא

, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70פון 
אומדערהערטער אינוועסטירונגען צו  -עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער לענגאויס דער

- גרויס 91ביליאן דאלער אין  21פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 
ביליאן דאלער צו רעדוצירן  6.8ענערדזשי פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט,  -ארנעמיגע רינּועּבלפ

ביליאן דאלער פאר   1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, מער ווי  1.8עמיסיע,  געביידע
׳גרינע באנק׳   NYביליאן דאלער אין  1.2ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער -זויבערע

יארק׳ס  דזשאבס אין ניו   150,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען איבער 
פראצענטיגער העכערונג אין דער אויסגעשפרייטער  2,100, א 2019זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 

ווינט -מעגאוואטס פון ים  9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זייט -סאלאר
גרינהויז גאז ארויסלאז  . ניו יארק וועט בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן2035ענערגיע ביים יאר 

 35, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז כאטש 2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון די   85מיט 
פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן  40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5a0cbf6b-05978659-5a0e465e-000babd905ee-6c08e83d4de01bf5&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2Fwww.nyserda.ny.gov%2Fcec__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfgcTMW5k%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5afe397c-0565004e-5afcc049-000babd905ee-cf9fc880a5ed0091&q=1&e=df5eaa58-86ca-45d6-8b9d-2f87e2d0ea46&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html__%3B%21%21MQuuhw%21kxDN2jUv961kg9rZWVB9H5-DgiAgH2kAUdTJ_QwJP7-xQn09iscjknGvmNXRjsJfwrwWLHY%24


- ענערגיע 2025וואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס צוגעטיילט צו אומפארגינסטיגטע קאמיוניטיס, און א
באניץ  -פון ענדע  BTUטריליאן  185סייט ענערגיע באניץ מיט -פעקטיווער ציל אויף צו רעדוצירן אנ ע

 געשפארטע ענערגיע.  
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