
 
 גאווערנער קעטי האקול 11/12/2021אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
היידרָאודזשען   PLUG POWERמיליאן דאלארדיגע  125גאווערנער האקול אנאנסירט עפענונג פון 

 ברענשטאף צעל טעכנאלאגיע צענטער אין מאנראו קאונטי
 

NYS  נייע דזשאבס   380געשטיצטע פראיעקט וועט שאפן כמעט 
 

די ראיאן'ס ברייטע סטראטעגיע צו ווידער   –אינוועסטירונג באגלייט די "פינגער לעיקס פאראויס" 
 אויפלעבן קאמיוניטיס און אויפהייבן די עקאנאמיע 

 
טעכנאלאגיע   ענערגיע  אלטערנאטיווע  פירנדע  די  אז  געמאלדן  היינט  האט  האקול  קעטי  גאווערנער 

נייע,    Plug Powerפירמע   געעפנט איר  מיליאן דאלארדיגע טעכנאלאגיע צענטער    125האט אפיציעל 
 אין הענריעטא טַאון, מאנראו קאונטי.  

 
 "Plug Power    איז א הויפט שותף אין ניו יארק סטעיט'ס באמיאונגען צו רוקן פאראויס סיי די סטעיט און

ע ריינע  מער  מיט  צוקונפט  א  פון  ריכטונג  די  אין  לאנד  די  האקול נערגיע",  סיי  גאווערנער  האט 
"די הערליכע טעכנאלאגיע צענטער וועט העלפן פאראויס שטופן ניו יארק סטעיט אלץ א פירער געזאגט.

די   איבער  פארברייטערן  צו  זיך  אינוועסטירונג  אנגייעדע  פירמע'ס  טעכנאלגיע  די  ענערגיע.  גרינע  אין 
איבערגעגעבנ זייער  צו  עדות  אמת'דיגע  אן  איז  צו סטיעט  און  דזשאבס  גרינע  נייע,  שאפן  צו  קייט 

 פארשטערקערן עקאנאמישע וואוקס אין זייער היים סטעיט." 
  

האט   אנאנסירונג,  היינטיגע  די  ערשטע    Plug Powerמיט  סאמע  וועלט'ס  די  אוועקגעשטעלט 
( מעמברעין  עקסטשעינדזש  ּפרָאוטָאן  פאר  (  Proton Exchange Membrane, PEM"גיגאפאבריק" 

אלאגיע וואו זיי וועלן פבריצירן היידרָאודזשען ברענשטאף צעל מאגאזינען און עלעקטרָאולייזערס.  טעכנ
זייערע   אין  גענוצט  ווערן  מאגאזינען  צעל  ברענשטאף  צעל   ProGenדי  ברענשטאף  היידרָאודזשען 

אריינרעכענע קארן,  עלעקטראנישע  סארטן  פארשידענע  טרייבן  צו  גענוצט  ווערן  וועלכע  נדיג  מאטארן 
מאשינען צו ארומרוקן מאטעריאלן, קאמערציעלע קארן און טראקס און דרָאונס. די עלעקטרָאולייזערס 
ענערגיע מקורות   פון  קומט  וואס  פון עלעקטריציטעט  היידרָאודזשען  גרינע  אויפטרייבן  צו  גענוצט  ווערן 

ווי   נייע דזשאבס ביי די דזשאן   377וואס נוצן זיך נישט אויס. די פירמע פלאנירט צו שאפן ביז אזויפיל 
( דעוועלאּפמענט  סטעיט  עמּפייער  פון  שטיצע  די  צוליב  פעסיליטי   Empire Stateסטריט 

Development, ESD  ווי אזויפיל  ביז  צו  שטעלט  וועלכע  טעקס    13(  עקסעלסיאר  אין  דאלאר  מיליאן 
(  New York Power Authority, NYPAקרעדיטס, און די שטיצע פון די ניו יארק ּפַאווער אויטאריטעט )

צו   שטעלט  ביליגע    5.1וועלכע  פון  קאונטי,   ReCharge NYמעגַאווַאטס  מאנראו  קראפט.  טרייב 
Rochester Gas and Electric (RG&A  און )Greater Rochester Enterprise    האבן אויך געהאלפן

 מיט דעם פראיעקט. 
 

מַארש,   געזאגט,  Plug Powerפון    CEOענדי  האט  באגרוסן  "ע,  צו  פארגעניגן  א  אונז  איז  ס 
ערשטע   וועלט'ס  די  צו  געסט  עלעקטרָאולייזער    PEMערזעהענע  און    Plug Powerמאגאזין 

טעכנאלאגיע צענטער, דא אין ניו יארק סטעיט'ס מאנראו קאונטי. די ראטשעסטער גיגאפאבריק שטעלט 



טעכנאלאגיע,    PEMאבאלע פירער אין  און די גאנצע ראיאן אין די פאזיציע אלץ גל  Plug Powerאוועק  
היידרָאודזשען   גרינע  גלאבאלע  די  אין  אינדוסטריע  די  אין  טראנספארמאציע  און  וואוקס  טרייבנדיג 
קירסטען   און  שּומער  טשָאק  סענאטארן  האקול,  גאווערנער  באדאנקען  וויל  איך  עקאנאמיע. 

דעוו סטעיט  עמּפייער  מארעל,  דזשָאו  קאנגרעסמאן  ,  NYPA, RG&Eעלאּפמענט,  דזשיליברענד, 
אונז צו שטיצן און אונז צו ערמעגליכן צו ברענגען    Greater Rochester Enterpriseמאנראו קאונטי און  

 וואוקס צו דזשאבס אין ראטשעסטער, ניו יארק." 
 

האט   אנאנסירונג,  היינטיגע  די  צו  צוגאב  א    Plug Powerאין  אויף  קאנסטרוקציע  אנגעהויבן  לעצטנס 
יאן דאלארדיגע, פארגעשריטענע, גרינע היידרָאדזשען ברענשטאף פראדוקציע איינריכטונג און  מיל  290

פארגעשריטענע   און  טעכנאלאגיע,  וויסנשאפט,  יארק  ניו  מערב  די  ביי  סָאבסטאנציע  עלעקטריציטעט 
( פארק  (  Science, Technology and Advanced Manufacturing Park, STAMPפאבריצירונג 

פונט זיך אין אלאבאמא טַאון, דזשענעסי קאונטי. די פירמע, וועלכע איז די ערשטע טענאנט וועלכע גע
מעגַאווַאט עלעקטריציטעט  -450ביי די נייע פאבריצירונג פארק, פינאנצירט אויך די קאנסטרוקציע פון א  

ויך צוקונפטיגע  סָאבסטאנציע וואס וועט שטיצן איר היידרָאודזשען פראדזשעקשען איינריכטונג און אזוי א
 .STAMPוואוקס געלעגנהייטן ביי 

 
אנאנסירט אירע פלענער צו פארברייטערן איר אנוועזנהייט אין ניו יארק    Plug Powerהאט    2019אין  

מיליאן דאלאר צו אוועקשטעלן א מעמברעין עלעקטרָאוד צוזאמשטעלונגען   3.7סטעיט, אינוועסטירנדיג  
(Membrane Electrode Assemblies)   ,ּפארק ביזנעס  איסטמען  ראטשעסטער'ס  אין  איינריכטונג 

נייע דזשאבס. די פירמע האט אויך אנאנסירט אין די פארגאנגענהייט א פלאן זיך   80שאפנדיג מער פון  
מיליאן דאלאר צו    6.5צו פארברייטערן אין די קאפיטאל ראיאן זיך אונטערנעמנדיג צו אינוועסטירן כמעט  

 אבס איבער די סטעיט. דזש 180שאפן מער פון 
 

Plug Power  אין געגרונדעט   ,1997  in   פון מארקעט  ערשטע  די  געשאפן  האט  קאונטי,  אלבאני  אין 
ביזנעס   דורך  ווערן  גענוצט  צו  גוט  גענוג  איז  וואס  טעכנאלאגיע  צעל  ברענשטאף  היידרָאודזשען 

איב נוצן  צום  געברענגט  זי  האט  דעם  פון  רעזולטאט  אלץ  און  ברענשטאף    38,000ער  אינדוסטריעס, 
עלעקטריציטעט   דורך  באוועגן  קענען  צו  זיך  מאשינען  פאר  סיסטעמען  וועלכע    —צעלל  סיי  פון  מער 

פירמע אין די וועלט, און זי איז געווארן די גרעסטע קויפער פון פליסיגע היידרָאודזשען, האבנדיג געבויט 
סטאנציע הייוועי'  'היידרָאודזשען  פון  נעץ  א  אפערירט  היידרָאודזשען  און  מיט  קארן  אנפילן  צו  ס 

האט אנאנסירט א שותפות פריער דעם יאר מיט  Plug Powerברענשטאף איבער גאנץ צפון אמעריקע.  
SK Group  דאס פארשנעלערן  צו  כדי  גרופעס,  ביזנעס  קארעאנע  דרום  פירנדע  די  פון  איינע   ,

אזיאנע  אין  קוואל  ענערגיע  אלטערנאטיווע  אן  אלץ  היידרָאודזשען  מיט  באנוץ  צום  אריבערגאנג 
צעל  ברענשטאף  היידרָאודזשען  צושטעלן  צו  פירמעס  ביידע  פלאנירן  שותפות  די  דורך  מארקעטס. 

ודזשען ברענשטאף סטאנציעס און עלעקטרָאולייזערס צו די קארעאנע און ברייטערע  סיסטעמען, היידראָ 
גרעסטע קאר פירמע,  -ארבעט אויך בשותפות מיט אייראפע'ס צווייט  Plug Partnerאזיאנע מארקעטס.  
Groupe Renault  צעל ברענשטאף  היידרָאודזשען  פראדוצרין  צו  פראנקרייך,  געטריבענע -פון 

 .קאמערציעלע טראקס
 

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט טשיעף אפערעיטינג אפיסער און עקזעקיוטיוו דעּפיוטי  
"ניו יארק סטעיט איז איבערגעגעבן צו וואקסן א גרינע  קאמישאנער, קעווין יּוניס, האט געזאגט, 

עקאנאמיע דורך אונזער שטיצע פאר פארגעשריטענע פאבריצירונג און ריינע ענערגיע קוועלער. אלץ 
האט די טעכנאלאגישע פירמע געקענט   Plug Powerרעזולטאט פון אונזער אנגייענדע שותפות מיט 

ווייטער פארברייטערן אירע אפעראציעס איבערן סטעיט, אנטוויקלנדיג נייע טעכנאלאגיעס און 
 פארשטערקערנדיג ריינע ענערגיע אונטערנעמונגען וועלכע שאפן די דזשאבס פאר מארגן." 

 



NYPA  און  צייטו פרעזידענט  געזאגט,  CEOוייליגע  האט  דריסקָאל,  אי.  דזשָאסטין  די  ,  "דורך 
ReCharge NY    די טוט  מיליאנען    NYPAפראגראם  און  דזשאבס  טויזנטע  צענדליגע  שטיצן  יעצט 

אויטאריטעט'ס  ּפאווער  די  ראיאן.  לעיקס  פינגער  גאנצע  די  איבער  אינוועסטירונגען  געלט  אין  דאלאר 
'ס שטיצע איבערן  NYPA'ס טעכנאלאגיע צענטער אין הענריעטא בויט אויף  Plug Powerשטיצע פאר  

שאפנדיג   סטעיט,  די  ארום  פלעצער  מערערע  ביי  פראדוצירער  היידרָאודזשן  גרינע  די  פאר  סטעיט 
פירמע   די  וואס  היידרָאודזשען  גרינע  פון  מאס  די  פארמערן  בשעת'ן  דזשאבס  צוגעקומענע  הונדערטע 

 יצן ניו יארק סטעיט'ס אריבערגאנג צו א ריינע ענערגיע עקאנאמיע." פראדוצירט צו שט
 

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

ע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגי
פאנדעמיע. מיטן דורכפירן די קלימאט פירערשאפט און   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד

זיך ניו    (, האטClimate Leadership and Community Protection Actקאמיוניטי באשיצונג געזעץ )
יארק אוועקגעשטעלט אויף די ריכטונג צו עררייכן אירע ציהלן וועלכע זענען פארלאנגט געווארן אין דעם  

קַארבאן א  צו  אנקומען  עלעקטריציטעט  -געזעץ  אן  האבן  צו  אריינרעכענענדיג  עקאנאמיע,  נייטראלע 
.  2030יע אויפטרייבונג ביז  פראצענט פון ריינע ענערג   70מיט    2040אינדוסטריע פריי פון עמיסיעס ביז  
פריער יארק׳ס  ניו  אויף  בויט  פון  -עס  שאפן  דאס  פארשנעלערן  צו  אינוועסטירונגען  אומדערהערטער 

איבערניץ  -פארנעמיגע ענערגיע-גרויס  91ביליאן דאלער אין    21זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער  
ביליאן דאלער    1.8וצירן געביידע עמיסיע,  ביליאן דאלער צו רעד  6.8פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט,  

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

 
איבער   געשטיצט  אינוועסטירונגען  די  האבן  צוזאמען  ריינע    150,000אלעס  יארק׳ס  ניו  אין  דזשאבס 

פראצענט אין די פעלד פון סָאולער ענערגיע וואס   2100, א וואוקס פון  2019ענערגיע אינדוסטריע אין  
זינט   צווישן קליענטן  פון    9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען    2011איז פארשפרייט  מעגַאווַאטס 

ביז   וואסער  אויפן  ענערגיע  די    . 2035ווינט  אויף  בויען  יארק  ניו  וועט  געזעץ,  קלימאט  די  אונטער 
מיט   עמיסיעס  גאז  שעדליכע  רעדוצירן  און  האט   85פארשריט  עס  וואו  שטאפלען  די  פון  פראצענט 

  —פראצענט    35, און אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ווייניגסטנס  2050ביז    1990געהאלטן אין  
די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן אנקומען צו    פון  —פראצענט    40שטרעבנדיג צו  

ענערגיע   סטעיט'ס  די  פון  ריכטונג  די  אין  פארשריט  מאכן  בשעת'ן  נויט  אין  זענען  וועלכע  קאמיוניטיס 
  BTUטריליאן    185ארטיגע באנוץ פון ענערגיע מיט  -צו רעדוצירן אויפן  2025שפארזאמקייט ציהל פאר  

 נגען פון ענערגיע וואס ווערט גענוצט דורך קליענטן. אין איינשפארו
 

געזאגט,   האט  שּומער  טשַארלס  אז  פאראייניגטע שטאטן סענאטאר  באגייסטערט  בין   Plug"איך 
Power    האט זיך אפגערופן צו מיין רוף צו מאכן מאנראו קאונטי די היים פון זייער נייע היידרָאודזשען

צענטער   טעכנאלאגיע  צעל  קראפט ברענשטאף  ארבעט'ס  מאכטפולע  ראטשעסטער'ס  גיגאפאבריק. 
יעצט   קענען  זיי  און  טעכנאלאגיע  צעל  ברענשטאף  היידרָאודזשען  פארגעשריטענע  נייע  ערפינדן  האט 

'ס טראנספארמאטיווע ריינע ענערגיע טעכנאלאגיע צו נייע שטאפלען. כמעט  Plug Powerהעלפן טרייבן  
ווע  380 דזשאבס  ענערגיע  ריינע  ראיאן  נייע  די  אוועקשטעלנדיג  ראטשעסטער,  'טשַארדזשען'  יעצט  לן 

עקאנאמיע.  גרינע  די  אין  צענטער  גלאבאלע  א  פראצענדענטלאזע   אלץ  א  מיט  ביליאן    9.5צוזאמען 
די   דורך  אונז  פאר  פארזיכערט  נארוואס  האב  איך  וואס  אינוועסטירונג  פעדעראלע  דאלארדיגע 

צ געזעץ  אינפראסטראקטור  צעל אומפארטייאישע  ברענשטאף  היידרָאודזשען  די  פארברייטערן  ו 
קומט די היינטיגע עפענונג פון די גיגאפאבריק פונקט אין צייט צו אויפטרייבן אפילו מער    —אינדוסטריע  

ביי   וואוקס  און  דזשאבס  די    Plug Powerראטשעסטער  אונטערהייבן  יאר21צו  הונדערט  -'סטע 
 היידרָאודזשען עקאנאמיע." 

 



געזאגט,    פאראייניגטע האט  דזשיליברענד  קירסטען  סענאטאר  ריינע  שטאטן  מיט  "שותפות'ן 
גרינע   אין  פירער  א  בלייבט  יארק  ניו  אז  פארזיכערן  צו  וויכטיג  גאר  זענען  פאבריצירער  ענערגיע 

'ס טעכנאלאגיע צענטער וועט העלפן באשיצן אונזער ענווייראמענט, שטופט  Plug Powerטעכנאלאגיע.  
לבסטשטענדיגקייט און שאפט דזשאבס אין מאנראו קאונטי. איך קוק ארויס צו פארזעצן  פאר ענערגיע זע

 צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול און מיט אנדערע פירער צו שטופן פאר ריינע ענערגיע אין ניו יארק." 
  

'ס לעצטע  Plug Power"איך בין גאר באגייסטערט איבער קאנגרעסמאן דזשָאו מארעל האט געזאגט,  
איז א    Plug Powerפראיעקט וועלכע וועט פארזעצן צו פארשטערקערן די צוקונפט פון מאנראו קאונטי.  

גוט שאפן  עקאנאמיע,  ראיאנישע  אונזער  אויפוועקן  קענען  אינוועסטירונגען  אז  באצאלנדע  -באווייז 
רי יארק'ס  ניו  שטיצן  און  פריאריטעטן  דזשאבס  ענערגיע  בין    —ינע  איך  צייט.  זעלבע  די  אין  אלעס 

פארן איינזעהן די פאטענציאל פון מאנראו קאונטי און איך באגרוס נאך א    Plug Powerדאנקבאר פאר  
 פארברייטערונג אריין אין אונזער ראיאן." 

  
ין פון לאנג פארבינדן  "די פינגער לעיקס ראיאן איז שוסענאטאר ּפעטריק מ. געליווען האט געזאגט,  

'ס באשלוס צו עפענען איר טעכנאלאגיע צענטער  Plug Powerמיט די טעכנאלאגיע אינדורסטריע, און  
אין הענריעטא איז בלויז די לעצטע ביישפיל דערפון. די פירמע'ס איבערגעגעבנקייט צו מאנראו קאונטי  

ד פון  וואוקס  אנגייענדע  די  איבער  פאזיטיווע מעסעדזש  א  אנגייענדע  שיקט  די  ָאּפסטעיט עקאנאמיע,  י 
העלפן   צו  דא  זענען  וועלכע  קראפט  ארבעט'ס  פעהיגע  די  און  פאבריצירונג  אויפלעבן  צו  באמיאונגען 
צו  ביזנעס  טוהן  פון  קאסטן  די  און  שטייערן  נידערן  צו  פארזעצן  מוז  יארק  ניו  זיין.  מצליח  ביזנעסער 

 ס וועלכע זיי שאפן." ערמוטיגן מער פראיעקטן ווי די און די דזשאב
 

געזאגט,   האט  בראנסאן  הערי  מיטגליד  עקאנאמישע  אסעמבלי  אסעמבלי'ס  די  פון  טשעיר  "אלץ 
(, טוה איך אפלאדירן ענדי מַארש און די  Economic Development Committeאנטוויקלונג קאמיטע )

פון   די    Plug Powerמאנשאפט  צו אונזער ראיאן.  זייער איבערגעגעבנקייט  היינטיגע אנאנסירונג פאר 
שטארקע,  א  האט  געגנט  ראטשעסטער  די  אז  ווייזט  האקול  גאווערנער  און  פירמע  די  דורך 
שאפן   צו  פאזיציע  עקאנאמישע  אן  אין  עס  אז  און  קראפט,  ארבעט'ס  פעהיגע  און  פארשידנארטיגע 

ע נייע דזשאבס 'ס וואוקס און די צוגעקומענPlug Powerדזשאבס פאר די צוקונפט. איך קוק ארויס צו  
 ביי זייער נייע הענריעטא קאמפוס." 

 
"מאנראו קאונטי איז אויסגעוועהלט געווארן  מָאנרָאו קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו האט געזאגט,  

לאנד'ס  אונזער  אונטערהייבן  צו  פאזיציע  בעסטע  די  אין  זייענדיג  לאנד,  אינעם  ארט  בעסטע  די  אלץ 
אונזער עקאנאמיע.  ענערגיע    טעכנאלאגישע  ריינע  פאר  סיי  און  טעכנאלאגיע  פאר  סיי  שטארק שטיצע 

היידרָאודזשען ברענשטאף צעל טעכנאלאגיע   Plug Powerווערט יעצט פאראויסגעשטופט מיט די נייע  
און   קאמיוניטי  אונזער  צו  דזשאבס  טעכנאלאגיע  הונדערטע  ברענגט  פראיעקט  נייע  די  צענטער. 

ר פאר  געלעגנהייטן  שטאנדהאפטיגע פארברייטערט  מער  א  מיט  צוקונפט  א  פאר  און  ענערגיע  יינע 
 ענווייראמענט." 

 
  Plug Power"מיר זענען פרייליך אז  הענריעטא טַאון סּוּפערווייזאר סטעפען ל. שּולץ האט געזאגט,  

אן   אויפגעלעבט  ווידער  האבן  זיי  אז  און  איינריכטונגען  נייע  אירע  פאר  הענריעטא  אויסגעוועהלט  האט 
ּפארקס  עקזי אפיס  פילע  די  פון  איינע  אין  זיך  געפונען  זיי  נייע.  א  בויען  אנשטאט  סטרוקטור  סטירנדע 

קאמפוס וועלכע באשטייט פון אונזער באשעפטיגונג צענטער פאר    RITוועלכע געפונען זיך דרום פון די  
וואס וואוקס אין דזשאבס  ווייטערדיגע  מיר זעהען אין די    מערערע נוצן, און מיר קוקן ארויס צו זעהן די 

נייע   באגייסטערנדע  אריין  ברענגען  און  אונטער שריט  נעמען  דעוועלאּפערס  די  ווען  צייט  די  אין  געגנט 
. די זאך וואס מאכט די נייע צוגעקומענע איינריכטונג נאך מער באגייסטערנד Plug Powerפירמעס ווי  

ס" וועלכע אנטוויקלען לייזונגען וועלכע וועלן  איז אז עס איז טייל פון א וואקסנדע צאל פון "גרינע פירמע
גרינע   פון  צאל  א  געעפנט  האט  טַאון  הענריעטא  פראבלעמען.  קלימאט  אונזערע  מיט  העלפן 



נישט נאר פאר די גָאליסַאנָאו אינסטיטוציע פון    —אונטערנעמונגען און עס וועט זיין א קוואל פון שטאלץ  
קאמפוס, נאר אויך צו זיין א    RIT( אין די  Golisano Institute of Sustainabilityשטאנדהאפטיגקייט )

ווי   אזוי  שטאנדהאפטיגקייט  ענווייראמענטאלע  פאר  לייזונגען  מיט  פירמעס  באגייסטערנדע  פאר  היים 
Plug Power ". 

 
און   פרעזידענט  טעילאר,  א.  געזאגט,  RG&Eאון    NYSEGפון    CEOקַארל  האט  א ,  איז  "היינט 

אזוי   טאג  אויפנעמען  פרייליכע  אפיציעל  טוהען  מיר  ראטשעסטער    Plug Powerווי  גרעיטער  די  צו 
ענערגיע    RG&Eקאמיוניטי.   ריינע  די  אויפעפענען  ביים  שותף  סטראטעגישע  א  זיין  צו  שטאלץ  איז 

עקאנאמיע פאר ניו יארק סטעיט און העלפן ראטשעסטער צו אננעמען א הויפט ראלע. איינס פון אונזער 
ו די  פונדאמענטאלע  און  דינען,  מיר  וועם  קאמיוניטיס  די  אין  וואוקס  אונטערשטיצן  צו  איז  וירדן 

געלט   באדייטנדע  אריינרעכענענדיג  פארנעם,  פילפאכיגע  א  אויף  דאס  גענוי  שטיצט  אונטערנעמונג 
צו   ארויס  קוקן  מיר  ענווייראמענט.  יארקע  ניו  ריינערע  א  שאפן  און  דזשאבס  נייע  אינוועסטירונגען, 

צו ארבעטן מיט די אנדערע עקאנאמישע אנטוויקלונג און קאמיוניטי שותפים דורכאויס די לויף  פארזעצן  
 פון די פראיעקט." 

 
(  Greater Rochester Chamber of Commerceגרעיטער ראטשעסטער קאמערץ טשעימבער )

און   )  CEOפרעזידענט  קאונסיל  אנטוויקלונג  עקאנאמישע  ראיאנישע  לעיקס  פינגער   Fingerאון 
Lakes Regional Economic Development Councilטשעיר, בַאב דָאפי, האט געזאגט,  -( קָאו

 "Plug Power  ס איבערגעגעבנקייט צו וואוקס דא אין גרעיטער ראטשעסטער און מערב ניו יארק איז אן'
נגען פאר עדות צו אונזערע געוואלדיגע רעסארסן פון טאלאנט, אינפראסטראקטור און קלוגע אינוועסטירו

די גוטס פון אונזער ראיאן. זייער היידרָאודזשען ברענשטאף צעל טעכנאלאגיע טרייבט די צוקונפט פון  
ענערגיע פון קוועלער וואס נוצן זיך נישט אויס, און מיר זענען שטאלץ צו זיין די היים פאר אזעלכע סארט  

ג צו  ארויס  גייען  דאנקן  אונזערע  טעכנאלאגיע.  האקול,  טראנפסארמאטיווע  קעטי   ,ESDאווערנער 
NYPA    די וואונטשן צו ענדי מַארש און  און צו מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו עדעם בעלָאו, און אונזערע 

Plug Power  .מאנשאפט מיט די עפענונג פון די באאיינדרוקספולע איינריכטונג 
 

און   פרעזידענט  הוירלבָאט,  געזאגט,    Greater Rocheseter Enterpriseפון    CEOמעט  האט 
און אויסנוצן    –"טאלאנט, סטראטעגישע ביזנעס שותפים און די מעגליכקייט צו שנעל זיך פארבינדן מיט  

 Packפארמעגנס האט געמאכט גרעיטער ראטשעסטער, ניו יארק ראיאן די קלוגסטע לאקאציע פאר  
Smart שותפים אנטוויקלונג  עקאנאמישע  צאללאזע  פארברייטערונג.  צו    'ס  צוזאמען  געארבעט  האבן 

אז   מאכן  אירע   Pack Smartזיכער  פארשענעלערן  צו  בענעפיטן  פון  פעקל  ברייטע  א  באקומען  האט 
 ביזנעס וואוקס פלענער." 

 
 . /https://www.plugpower.com, באזוכט Power Plugפאר נאך אינפארמאציע איבער 

 
 פארשנעלערן ״פינגער לעיקס פָארווערד״ 

אויספירליכע   ראיאן׳ס  דער  פָארווערד״,  לעיקס  ״פינגער  דערגאנצעט  אנאנסמענט  היינטיגער  דער 
עקא שטארקע  שאפן  צו  ראיאניש בלופרינט  דער  דעוועלאפמענט.  קאמיוניטי  און  וואוקס  נאמיע 

פאטאניקס,   אריינגערעכנט  אינדוסטריעס,  הויפט  אין  אינוועסטירן  אויף  פאקסירט  פלאן  געאייגנטער 
ראיאן   דער  טוהט  איצט  פאבריצירונג.  פארגעשריטענע  און  פראדוקציע,  עסנווארג  און  אגריקולטור, 

פ לעיקס  ״פינגער  דער  מיט א  פארשנעלערן  די    500ָארווערד״  דורך  אינוועסטירונג  דאלערדיגע  מיליאן 
סטעיט׳ס   דער  אינציאטיוו.  ווידער־אויפלעבונג  ווען    500ָאּפסטעיט  אינוועסטירונג  דאלער  מיליאן 

פון   מער  פיל  אינוועסטירן  צו  אויף  ביזנעסער  פריוואטע  דער    2.5אינצענטיוויזירן  און  דאלער,  ביליאן 
נייע צוגעקומענע דזשאבס. מער אינפארמאציע קען    8,200איינגעגעבן, פארזעהט ביז    ראיאן׳ס פלאן, ווי

 . דאמען זעהן 
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 איבער עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט
( איז ניו יארק'ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור  ESDעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )

(www.esd.ny.gov די מיסיע פון .)ESD  ,איז צו שטופן פאר אן אויפגעלעבטע און וואקסנדע עקאנאמיע
נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפטן פאר די   ערמוטיגן דאס שאפן פון

סטעיט און אירע לאקאלע רעגירונגען, און עררייכן סטאבילע און פארשידנארטיגע לאקאלע עקאנאמיעס. 
צו   ESDדורכן נוצן הלוואות, גרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט 

ואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דאס שאפן פון נייע דזשאבס און שטיצן פארמערן פריו
איז אויך די הויפט אדמיניסטראטיווע   ESDבליהענדע קאמיוניטיס איבער גאנץ ניו יארק סטעיט.  

י  אגענטור וואס טוהט אויפזען די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און ד
" )איך האב ליב ניו יארק( קאמפיין, די סטעיט'ס אייקאנישע I LOVE NEW YORKמארקעטינג פון די " 

טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע איבער ראיאנישע קאונסילס און איבער עמּפייער סטעיט  
 . www.esd.ny.govאון  www.regionalcouncils.ny.govדעוועלאּפמענט, באזוכט 

 
 NYPAאיבער 
NYPA    אפערירנדיג לאנד,  די  אין  ארגאנאזאציע  קראפט  פאבליק  סטעיט  גרעסטע  די    16איז 

ווי   מער  און  פאצילעטעטן  ווי  -סירקוט  1,400פאבריצירונג  מער  ליניעס.  איבערטראגונג  פון    80מייל 
עלעקטריציטעט   די  פון  ערנעגיע.    NYPAפראצענט  באנייבארע  ריינע  איז  נוצט    NYPAפראדאצירט 

קיין דאס    גארנישט  דורך  פינאנצירט  ווערן  אפעראציעס  אירע  קרעדיט.  סטעיט  אדער  געלט  טעקס 
מער   פאר  עלעקטריק.  פארקויפן  דורך  אינגאנצן  פארדינט  איינקונפט  און  באנדס  פון  פארקויף 

באזוכט   אויף  www.nypa.govאינפארמאציע  אונז  פַאלָאוט   אינסטאגראם  ,פעיסבוק,   טוויטער און 
 . אין-לינקד  און טָאמבלער,
 

 ### 
  
  
  
  

 
 www.governor.ny.govנאך נייעס קען מען באקומען ביי  

 press.office@exec.ny.gov 518.474.8418 |ניו יארק סטעיט | עקזעקיוטיוו טשעימבער |  
 

 זיך ארויסשרייבן 
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