
 
 גאווערנער קעטי האקול   9/29/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

גאווערנער האקול פירט איין ׳גרין ּבָאּוטס׳ פראגראם צו טרייבן עלעקטריזירונג פון טור און  
 טשארטער שיפן אויף סטעיט׳ס קאנאל סיסטעם  

  
- ניו יארק פאווער אויטאריטעט שאפט אינצענטיוו פראגראם צו שטיצן איבערטוישונג פון פאסיל 

 ברענשטאף אויף עלעקטרישע פראפולסיע  
  

צוריקוועגס טשארטער -אויף- ין פרואוו פראגראם אין ראטשעסטער געגנט אויף צופאסןסוקסעס א 
 שיף מיט עלעקטרישע מאטאר פאבריצירט דורך ניו יארק סטעיט קאמפאני  

  
גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן דאס איינפירן פון די ׳גרין ּבָאּוטס׳ פראגראם אויף צו 

פירן די עלעקטריזירונג פון טוריזם און טשארטער שיפן וואס אפערירן אויף דער ניו יארק  -פאראויס
ו יארק פאווער  איניציאטיוו, שאפן די ני  ׳ריאימעדזשען דע קענעלס׳סטעיט קאנאל סיסטעם. דורך דער 

אויטאריטעט און ניו יארק סטעיט קאנאל קארפארעישען אן אינצענטיוו פראגראם צו שטיצן דאס  
געטריבענע שיפן פון קוואליפיצירנדע טוריזם, רענטעל, און - ברענשטאף-איבערטוישן פון פאסיל

וציען כוח. אויף צוצ-טשארטער שיף אפערירער אויף דער קאנאל סיסטעם צו עלעקטרישע טרייב
אינטערעסע אין אזא פראגראם, האט דער ניו יארק פאווער אויטאריטעט לעצטנס ארויסגעגעבן א  

עפירט א פרואוו פראגראם  און ערפאלגרייך איינג (RFIEפארלאנג פאר אויסדריק פון אינטערעס )
פראיעקט מיט ערי קאנאל אוואנטורעס אין מאצעדאן, וועין קאונטי, דורך איבערטוישן איינע פון די 

 פיסיגע טשארטער שיפן פון דיעזעל אויף עלעקטרישע ענערגיע קראפט.  -42קאמפאני׳ס 
  
אינאווירנדע נייע פראגראם  ניו יארק פירט דעם לאנד אין דער קאמף קעגן קלימאט ענדערונג, און דער  "

ברייטע באמיאונגען צו נידעריגער עמיסיעס און דערמוטיגן -האנט מיט אונזער סטעיט-ביי-גייט האנט
׳גרין ּבָאּוטס׳  " האט גאווערנער האקול געזאגט.  "דאס אננעמען פון עלעקטרישע אויטא טעכנאלאגיע,

רעאליסטישע ציל און אין דער זעלבער צייט וועט ווייזן אז עלעקטריזירונג איז א דערגרייכנדער און 
פארבעסערן דער דורכלעבעניש פאר די אפערירער און טויזנטער טוריסטן וואס פארן אויף די שיפן 

יעדעס יאר אויף דער קאנאל סיסטעם. דער דאזיגער פראגראם וועט רעדוצירן פארפעסטיגונג אין ניו  
   "א וויכטיגע אינדוסטריע.יארק׳ס לופט און וואסער און האלטן ביים לעבן 

  
- די אויבנאויף קאסטן פון אויסטוישן שיפן אויף עלעקטרישע מאטארן און באטעריעס בלייבן דער איינציג

פארשפרייטע אננעמען פון ריינע ענערגיע טעכנאלאגיעס לענגאויס דער  -גרעסטער שטרויכל קעגן ווייט
נבאטן געצילטע אינוועסטירונג און אינצענטיוון צו  קאנאל סיסטעם. דער ׳גרין ּבָאּוטס׳ פראגראם טוהט א

לינדערן די ערשטע קאפיטאל קאסטן, פארשנעלערן עלעקטריזירונג באמיאונגען און דערמוטיגן 
מאכן וואס וועט אין דער זעלבער צייט בענעפיטן ביזנעסער און ענווייראנמענטאלע אינטערעסן.  -באשלוס

אויף דער פארנעם פון דער ארבעט און דער צאל שיפן פער פינאנצירונג סומעס וועלן זיך ווענדן 
 אפליקאנט.  

  
דער ׳גרין ּבָאּוטס׳ פראגראם וועט פארבעסערן דער דורכלעבעניש לענגאויס דעם קאנאל סיסטעם דורך  

ברענשטאף  -עלימינירן די קולות, פארפעסטיגונג, און גערוך אנגעברענגט דורך די שיפנ׳ס פאסיל

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=276ce4c2-78f7dda0-276e1df7-000babd9069e-88c8c300c35ee197&q=1&e=a688def9-f72d-423f-988b-5eab5493be31&u=https%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2Fprocurement


ברייטע -אויסגלייכן מיט ניו יארק סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט צו רעדוצירן סטעיט אפברענען און זיך
 . 2050פראצענט ביז  85און  2030שטאפלען ביז  1990פראצענט פון  40גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

  
NYPA   פרעזידענט אוןCEO ,מיר שטאלצירן זיך צו אנבאטן די  " גיל ס. קוויניאנעס האט געזאגט

ו פראגראם וואס ארבעט אויף א צוקונפט וואס איז ריינער און גרינער און איינס וואס וועט  אינצענטיו
ענדגילטיג בענעפיטן נישט נאר שיף אפערירער און טוריסטן, נאר אויך די טויזנטע מענטשן וואס וואוינען  

זירונג איז צום  אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם קאנאל. אונזער אינוועסטירונג וועט ווייזן אז עלעקטרי
דערגרייכן און וועט העלפן צוזאמברענגען שיף אפערירער און ארטיגע רעגירונגשאפטן צוגלייך אויף א  

  "פולקאמער אנטשלאסנקייט צו די עלעקטריזירונג פון שיפן אין די קומענדע יארן. 
  

ער דיעזעל מאטאר  אונטער דער פרואוו פראגראם מיט ׳ערי קענעל עדווענטשורס׳, איז דער עקזיסטירנד
פיסיגע טוריזם שיף אויסגעטוישט געווארן מיט אן עלעקטרישע מאטאר צוגעשטעלט דורך  - 42פון דער 

׳עלקא מאטאר יאכטס׳, א פאבריצירער באזירט אין אטהענס, ניו יארק. די באדייטנדע אייגנשאפטן פון 
ס פון איבערטוישן דיעזעל אויף  דער טוריזם שיף זענען פרעזערווירט געווארן אין לויף פון דער פראצע

עלעקטרישע קראפט. נאכ׳ן פרואוו פראגראם׳ס סוקסעס נעמט איצט ׳ערי קענעל עדווענטשורס׳ אין  
געטריבענע פלאט אויף עלעקטרישע  - ברענשטאף-באטראכט דאס איבערטוישן איר גאנצער פאסיל 

 ענערגיע קראפט.  
  

דער  "ייען יו. סטרעטאן האט געזאגט, ניו יארק סטעיט קאנאל קארפארעישען דירעקטאר בר
איניציאטיוו, ברענגנדיג    ׳ריאימעדזשען דע קענעלס׳פראגראם סערווירט די זיטן ביים קערנדל פון דער 

נייע טעכנאלאגיע און א צוקונפט פון ליכטיגערע מעגליכקייטן אינאיינעם מיט דער היסטארישע שיינקייט 
און אינפראסטרוקטור פון דער קאנאל סיסטעם. מיר קוקן ארויס אויף צו העלפן שיף אפערירער רעדוצירן 

פריינטליך און  -ערע ביזנעסער מער ענווייראנמענטאלזייערע עמיסיעס און אין דער זעלבער צייט מאכן זיי
אויסהאלטבאר. דער פראגראם העלפט אויך ניו יארק דערגרייכן דער גאווערנער׳ס -פינאנציעל 

   "ברייטע עמיסיע רעדוקציעס.-אמביציעזע צילן פאר סטעיט
  

ָאּוטס׳ פראגראם  דער ׳גרין ּב"׳ערי קענעל עדווענטשורס׳ פרעזידענט ברייען קיענען האט געזאגט, 
סארטיגע פראיעקט וואס וועט אוועקשטעלן ניו יארק סטעיט אלס  -איר-פון-איז א וועגווייזיגע, ערשט 

גינציגע צוקונפט. דאס איז -אייגנארטיג און איינפירן ערי קאנאל פארוויילונג אויף אן אויסהאלטבארע עקא 
פון דער ערי קאנאל און אין דער זעלבער  א גרויסע געלעגנהייט צו דערהאלטן ביים לעבן דער היסטאריע 

אויסהאלטבארע שטייגער וואס  -וועג אין א ניי-צייט איבערקלערן וויאזוי מיר אפערירן אויף דער וואסער
טרעפט צו די געברויכן פון היינט. עס איז א געווינס פאר׳ן ערי קאנאל פאר דער סביבה און פאר אונזער  

   "גאנצער סטעיט.
  

כוח טעכנאלאגיעס האט ממשות׳דיגע ענווייראנמענטאלע און  -ון עלעקטרישע טרייבדער באניץ פ
פינאנציעלע בענעפיטן, טראצדעם וואס עס רעדט זיך אפטמאל פון העכערע אויבנאויף קאסטן ווי 

׳ס שטיצע דורך דער ׳גרין ּבָאּוטס׳ פראגראם וועט העלפן NYPAברענשטאף אלטערנאטיוון. -פאסיל
י קאנאלן האבן צוטריט צו די בענעפיטן פון איבערטוישן אויף עלעקטרישע קראפט,  אפערירער אויף ד

   וועלכע רעכענען אריין:
  

פארבעסערן דער דורכלעבעניש פון באזוכער צו די קאנאלן דורך רעדוצירן די פארפעסטיגונג,   •
 גן  ווע-ברענשטאף אפברענען אויף די וואסער-קולות, און גערוך אנגעברענגט דורך פאסיל

קראפט פון זייערע -ערמעגליכן פאר אפערירער אויף די קאנאלן אונטערצוהייבן דער ציע •
סערוויסעס צו אן אודיענץ וואס ווערט מער און מער באזארגט וועגן די ענווייראנמענטאלע  

 תוצאות  



 שטיצן די לופט, קולות, און וואסער קוואליטעט צילן פון קאמיוניטיס לענגאויס די קאנאלן איצט  •
ברענשטאף אפברענען אויף די  -אויסגעשטעלט צו די נעגאטיווע תוצאות איינפלוסן פון פאסיל

 וועגן -וואסער
 פאראויס ציען ניו יארק סטעיט׳ס ציל צו רעדוצירן עמיסיע אין דער טראנספארטאציע   •

  
איניציאטיוו ,האט דער ניו יארק פאווער אויטאריטעט    ׳ריאימעדזשען דע קענעלס׳דורך דער 

מיליאן דאלער איבער א צייט אפשניט פון פינף יאר אויף ווידער אויפצולעבן דעם ערי   300ארפליכטעט פ
קאנאל קארידאר אלס א טוריזם און פארוויילונג דעסטינאצע, און אין דער זעלבער צייט אונטערהייבן  

 דעם קאנאל.  עקאנאמישע אנטוויקלונג און פארבעסערן און פעסטער מאכן די קאמיוניטיס לענגאויס 
  

NYPA א פירער אין שיף עלעקטריזירונג : 
האט ׳מעיד ָאוו דע מיסט׳, דער איקאנישער טוריזם שיף אין ניאגארא פָאלס וואס   2020אין אקטאבער 

- , איינגעשטעלט די ערשטע פון צוויי אינגאנצן 1846האט נאוויגירט די וואסערן אונטער די פָאלס זינט 
ווירנדע  עמיסיע פאסאזשיר שיפן אין די פאראייניגטע שטאטן דורך אן אינא-לעקטרישע, זעראע

מיטארבעטשאפט צווישן דער ניו יארק פאווער אויטאריטעט, דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס,  
גיבט ריינע און   NYPA, א דיגיטאלע טעכנאלאגיע פירער. ABBפארוויילונג און היסטארישע אפהיט, און 

שע שטיצע דורכאויס דער  ענערגיע פאר די אפעראציע פון די שיפן און געגעבן טעכני-באנייבארע היידראָ 
געבן אויף עלעקטריציטעט באניץ  -טוהט אויך אויפזעהן אנגייענדע אכט NYPAעלעקטריזירונג פראצעס.  

גינציגע  -פאר די שיפן צו פארזיכערן אז זיי שפארן ענערגיע און אפערירט אויף א מערסט קאסט
 שטייגער.  

  
 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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