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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZWYCIĘZCĘ NOWOJORSKO-IZRAELSKIEGO 
KONKURSU NA INNOWACJE W DZIEDZINIE INTELIGENTNEJ ENERGII, KTÓRY 

MA ZWIĘKSZYĆ NIEZAWODNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SIECI ENERGETYCZNEJ 
STANU NOWY JORK   

   
Urząd Energetyczny stanu New York podejmie współpracę z laureatem nagrody z 

Tel Awiwu w celu wykorzystania sztucznej inteligencji do monitorowania linii 
przesyłowych Zwiększenie bezpieczeństwa sieci w całym stanie, umożliwienie 

niezawodnych dostaw czystej energii   
   

Stan Nowy Jork wykorzysta innowacyjną technologię do cyfrowej oceny 
aktywów energetycznych i podzieli się osiągnięciami z globalnym sektorem 

użyteczności publicznej   
   

Druga runda międzynarodowego konkursu technologii energetycznych w 2022 r.  
  

Zdjęcia są dostępne tutaj  
   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj zwycięzcę Nowojorsko-izraelskiego konkursu 
na innowacje w dziedzinie inteligentnej energii (New York-Israel Smart Energy 
Innovation Challenge) o wartości 1 mln USD, który umożliwi stanowi Nowy Jork 
współpracę z izraelską firmą w celu opracowania innowacyjnej technologii 
energetycznej, która pomoże władzom stanu Nowy Jork w realizacji programu czystej 
energii. Gubernator Hochul ogłosiła to w imieniu Urzędu Energetycznego stanu New 
York (New York Power Authority, NYPA), największego stanowego przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej w USA, które wskazało Prisma Photonics z Tel-Avivu jako 
zwycięzcę konkursu. Prisma została nagrodzona za system wykrywania problemów z 
liniami przesyłowymi w czasie rzeczywistym, który pomoże poprawić bezpieczeństwo, 
ochronę i niezawodność sieci przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności dostaw 
czystej energii w skali całego stanu. Tymczasowy prezes i dyrektor generalny Urzędu 
Energetycznego stanu New York Justin E. Driscoll oraz konsul generalny Izraela Asaf 
Zamir spotkali się dziś w centrum Manhattanu, aby uczcić ogłoszenie nagrody.   
   
„Dzisiaj dwa wiodące światowe centra technologii energetycznych – Nowy Jork i Izrael 
– spotykają się, aby rozwijać nowe technologie, które przyniosą korzyści obu stronom, 
jak również globalnemu przemysłowi użyteczności publicznej”, powiedziała 
Gubernator Hochul. „Stan Nowy Jork i Izrael współpracują w ramach tego konkursu 
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na innowacje w dziedzinie inteligentnej energii w celu opracowania rozwiązań, które 
zaowocują odpornymi, odnawialnymi i ekonomicznymi systemami energetycznymi. Z 
pomocą inteligentnych firm izraelskich, w ramach zorientowanej na innowacje 
współpracy takiej jak ta, szybko wdrażamy technologie z potencjałem do optymalizacji 
naszej infrastruktury energetycznej i dalszego rozwoju nowoczesnej sieci, która jest w 
stanie dostarczać niezawodną, przystępną cenowo i czystą energię w skali całego 
stanu”.   
   
Ambasador Asaf Zamir, Konsul Generalny Izraela w Nowym Jorku, powiedział: 
„To bardzo ekscytujące widzieć, jak stara i silna przyjaźń, jak ta między Izraelem a 
Nowym Jorkiem, owocuje współpracą w obszarze najnowszych technologii, które 
faktycznie unowocześniają wzajemne relacje i przynoszą wspaniałe rezultaty dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork i Izraela. To realizowane pod przewodnictwem 
Gubernator partnerstwo oraz kontynuacja wspaniałego corocznego konkursu w 
obszarze technologii energetycznych sprawią, że stan Nowy Jork i Izrael będą 
wspólnie działać na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości świata”.  
   
Ta przełomowa technologia będzie wykorzystywać czujniki światłowodowe i sztuczną 
inteligencję do wykrywania potencjalnych zakłóceń na liniach przesyłowych. 
Gubernator ogłosiła dziś również drugi konkurs na innowacje w dziedzinie inteligentnej 
energii o wartości 1 mln USD na rok 2022, który jest otwarty dla innowatorów w 
dziedzinie nowych technologii energetycznych i zachęca stan Nowy Jork do dalszej 
współpracy z innowacyjnymi izraelskimi firmami technologicznymi w zakresie 
kreatywnych rozwiązań energetycznych. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących 
z podatków ani kredytu stanowego. Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność, w 
tym nagrodę, ze sprzedaży obligacji oraz z przychodów uzyskiwanych w dużej mierze 
dzięki sprzedaży energii elektrycznej.   
   
Zwycięzca konkursu w roku 2021   
   
Prisma Photonics, dostawca inteligentnych rozwiązań monitorujących dla infrastruktury 
fizycznej z siedzibą w Tel-Avivie, została w 2021 r. wybrana jako zwycięzca konkursu 
nowych technologii związanych z użytecznością publiczną, zorganizowanego wspólnie 
z Izraelskim Stowarzyszeniem Inteligentnej Energii (Israel Smart Energy Association, 
ISEA) i NYPA. NYPA i Prisma Photonics będą współpracować w ramach projektu 
badawczo-rozwojowego, którego celem jest zwiększenie funkcjonalności 
bezczujnikowej platformy monitorowania sieci Prisma Photonics, która została już 
zainstalowana w ramach projektu pilotażowego na jednej z linii przesyłowych NYPA. 
Te udoskonalenia będą obejmować integrację nowych, opartych na sztucznej 
inteligencji algorytmów wykrywania oraz pulpitu, który zapewni powiadamianie o 
zdarzeniach w czasie rzeczywistym i integrację z innymi danymi operacyjnymi NYPA.   
   
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny NYPA, Justin E. Driscoll, powiedział: 
„Urząd Energetyczny odniósł duże korzyści w ramach naszych poprzednich relacji z 
firmami izraelskimi poprzez wdrożenie inteligentnych technologii, a to najnowsze 
przedsięwzięcie wzniesie nas na nowy poziom wykrywania zakłóceń, co pomoże 



utrzymać nasze systemy energetyczne. Dzięki tej współpracy z Izraelem będziemy 
rozwijać najlepsze praktyki w przemyśle energetycznym i zapewniać korzyści dla 
systemów transmisji energii na całym świecie. Technologia wspierana w ramach 
nowego partnerstwa będzie wykorzystywać sztuczną inteligencję do rozszerzenia 
naszego istniejącego programu czujników w ramach sieci przesyłowych, który okazał 
się bardzo skuteczny w identyfikowaniu potencjalnie kosztownych problemów oraz 
monitorowaniu przepływu energii i wydajności systemu”.   
   
Na początku 2020 roku Urząd wraz z ISEA ogłosił Nowojorsko-izraelski konkurs na 
innowacje w dziedzinie inteligentnej energii, aby pozyskać od firm z siedzibą w Izraelu 
nowe technologie, które pozwolą wesprzeć nowojorską transformację w kierunku 
czystej energii. W ramach konkursu miały być zgłaszane oferty od firm izraelskich 
posiadających doświadczenie w zakresie efektywności energetycznej i wytwarzania 
czystej energii, które chciałyby współpracować z nowojorskimi przedsiębiorstwami 
użyteczności publicznej w celu zwiększenia skali swoich technologii w pilotażowych 
projektach demonstracyjnych, aby sprostać specyficznym potrzebom działalności 
przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Drugi konkurs na innowacje w dziedzinie 
inteligentnej energii, który został ogłoszony dzisiaj, będzie również konkursem o 
wartości 1 mln USD, który pozwoli NYPA wybrać kolejną innowacyjną firmę, która 
pomoże osiągnąć znaczące postępy w zakresie niezawodności sieci, magazynowania, 
zrównoważonego rozwoju i przystępności cenowej, z których wszyscy skorzystają 
podatnicy, dostawcy usług i środowisko.   
   
Doron Gover, dyrektor NYPA-Israel Smart Energy Innovation Hub, powiedział: 
„Współpraca NYPA z innowacyjnymi firmami z Izraela przynosi obopólne korzyści 
poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań do komercyjnego wykorzystania w dużych 
zakładach energetycznych. W ramach konkursu możliwe będzie pilotażowe wdrożenie 
rozwiązań Prisma Photonics w celu osiągnięcia znaczącego postępu w zakresie 
niezawodności sieci, odporności, zrównoważonego rozwoju i przystępności cenowej”.   
   
Partnerstwo Prisma Photonics i NYPA wspiera uchwaloną przez władze stanu Nowy 
Jork ustawę o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership 
and Community Protection Act), która stanowi najbardziej agresywny program 
reagowania na zmiany klimatyczne w USA i zobowiązuje do przejścia na gospodarkę 
neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Jako wiodący 
deweloper sieci przesyłowych w stanie oraz w ramach szeregu strategicznych 
inwestycji, NYPA koncentruje swój portfel przesyłowy na projektach, które równoważą 
planowanie systemu, zyski i szersze cele stanowe tak, aby w odpowiedzialny sposób 
generować przystępną cenowo, czystą i niezawodną energię elektryczną.   
   
Jako autor zwycięskiego rozwiązania, Prisma Photonics zyskuje możliwość współpracy 
z NYPA, dużym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, w celu wspierania 
transformacji stanu Nowy Jork w kierunku czystej energii, jak również strategicznych 
priorytetów NYPA. Technologia firmy umożliwia monitorowanie wydajności pracy sieci 
przesyłowej 24 godziny na dobę przy użyciu istniejących światłowodów, wykrywając 
akty wandalizmu, wspinaczki, uderzenia w wieże, uszkodzone linie itp. oraz 



dostarczając dane, które są analizowane, dzięki czemu alarmy mogą być wysyłane 
bezpośrednio do odpowiedniego centrum operacyjnego NYPA. Projekt rozpocznie się 
w pobliżu należącego do NYPA projektu elektrowni szczytowo-pompowej Blenheim-
Gilboa w hrabstwie Schoharie.   
   
NYPA już wcześniej zaangażowała Prisma Photonics do projektu pilotażowego w 
grudniu 2020 r., aby zademonstrować możliwości czujnika stworzonego przez tę firmę. 
W oparciu o odniesione sukcesy, Prisma zaproponowała zrealizowanie 18-
miesięcznego projektu wykrywania i powiadamiania w czasie rzeczywistym, podczas 
którego wykorzystano sztuczną inteligencję do rozpoznawania ataków na wieże 
transmisyjne przy użyciu wcześniej zademonstrowanej technologii opartej na 
czujnikach światłowodowych. Prisma Photonics, która złożyła propozycję w otwartym 
konkursie, została uznana za firmę, która będzie najlepszym partnerem do współpracy.   
   
Dr Eran Inbar, prezes Prisma Photonics, powiedział: „Jesteśmy zaszczyceni, że 
zostaliśmy wybrani jako zwycięzcy konkursu. Jest to prawdziwe wotum zaufania ze 
strony NYPA i stanu Nowy Jork, a my jesteśmy dumni, że bierzemy udział w 
pionierskiej inicjatywie na rzecz klimatu i czystej energii, tworząc warunki dla czystszej i 
bezpieczniejszej przyszłości energetycznej”.  
  
Izraelski minister gospodarki ds. Ameryki Północnej powiedział: „Izraelska Misja 
Gospodarcza jest bardzo podekscytowana faktem, że kolejna izraelska firma ściśle 
współpracuje z NYPA. Prisma Photonics jest liderem w dziedzinie inteligentnych 
rozwiązań monitorujących. Nie ma wątpliwości, że w ramach współpracy z NYPA, 
wykorzystująca sztuczną inteligencję platforma do bezczujnikowego monitorowania 
sieci, która została stworzona przez Prisma, będzie jednym z najbardziej obiecujących 
rozwiązań w dziedzinie użyteczności publicznej. Z niecierpliwością czekamy na dalszą 
współpracę pomiędzy NYPA, stanem Nowy Jork i izraelskimi firmami”.  
   
Konkurs w 2022 r.   
   
W 2022 r. konkurs na innowacje w dziedzinie inteligentnej energii (Smart Energy 
Innovation Challenge) rozpocznie się w styczniu. Konkurs dotyczy technologii nowej 
generacji, takich jak ładowanie pojazdów elektrycznych, niezawodność systemów sieci 
elektrycznych, magazynowanie energii, zarządzanie energią w budynkach / 
kampusach, analiza danych, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość oraz 
technologie elastyczności popytu. Zainteresowane firmy mogą dowiedzieć się więcej o 
konkursie, szczegółach i terminach zgłoszeń w styczniu na stronie internetowej 
konkursu NYPA na innowacje w dziedzinie inteligentnej energii. W styczniu odbędzie 
się również webinarium z dodatkowymi szczegółami dotyczącymi konkursu.   
   
W ramach innych partnerstw, NYPA współpracuje z izraelskimi firmami mPrest, 
Brenmiller Energy i SIGA OT w wielu różnych obszarach, z naciskiem na 
bezpieczeństwo fizyczne i cybernetyczne. mPrest, wiodący dostawca systemów 
monitorowania i kontroli, pomógł NYPA w opracowaniu pierwszego w swoim rodzaju 
systemu monitorowania w celu identyfikacji problemów przed ich wystąpieniem w 
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ogólnokrajowej sieci projektów energetycznych i aktywów przesyłowych NYPA. 
Izraelski deweloper Brenmiller Energy współpracował z NYPA w celu przetestowania 
zastosowania magazynowania energii cieplnej w skojarzeniu z energią elektryczną w 
celu zwiększenia efektywności energetycznej systemu po zainstalowaniu go na 
kampusie State University of New York. SIGA OT zapewnia czujniki i analizy 
bezpośrednio u źródła, aby zwiększyć wiarygodność i poprawić niezawodność, 
bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo sieci.   
   
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 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 33 mld USD przeznaczonych na 102 
duże projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu 
energii ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku 
węgla przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 
1 mld USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te zapewnią prawie 158 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2020 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. Zgodnie z ustawą o ochronie klimatu (Climate Act), władze 
stanu Nowy Jork będą opierać się na tym postępie i do 2050 r. zredukują emisję gazów 
cieplarnianych o 85% w stosunku do poziomu z 1990 r., jednocześnie zapewniając, że 
co najmniej 35%, a docelowo 40% korzyści z inwestycji w zakresie czystej energii trafi 
do społeczności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszą postępy 
w realizacji celu władz stanu w zakresie poprawy efektywności energetycznej do 2025 
r., polegającego na zmniejszeniu zużycia energii na miejscu o 185 bilionów jednostek 
bazowych (BTU), co pozwoli na zaoszczędzenie energii końcowej.   
   
O NYPA   
NYPA jest największą państwową publiczną organizacją energetyczną w kraju, 
obsługującą 16 zakładów energetycznych i ponad 1400 mil linii przesyłowych. Ponad 
80 procent energii elektrycznej wytwarzanej przez NYPA to czysta, odnawialna energia 
wodna. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących z podatków ani kredytu 
stanowego. Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność ze sprzedaży obligacji oraz z 
przychodów uzyskiwanych w dużej mierze dzięki sprzedaży energii elektrycznej. Aby 
uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony www.nypa.gov i 
obserwowania nas w serwisach Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr i 
LinkedIn.  
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O ISEA (Izraelskie Stowarzyszenie Inteligentnej Energii)   

Celem ISEA jest pozycjonowanie Izraela jako jednego z wiodących krajów w dziedzinie 
inteligentnej energii; zarówno w rozwoju lokalnego innowacyjnego przemysłu, jak i 
adaptowaniu i wdrażaniu inteligentnych rozwiązań energetycznych. Celem 
stowarzyszenia jest przyspieszenie wdrożenia inteligentnej energii i innych 
innowacyjnych rozwiązań w Izraelu i na świecie, wspieranie rozwoju globalnego 
przemysłu inteligentnej energii i ułatwianie współpracy izraelskich innowacyjnych firm z 
głównymi graczami na świecie. ISEA wykorzystuje swoich globalnych i lokalnych 
interesariuszy, w tym EnergyCom, izraelską wspólnotę organizacji działających w 
obszarze innowacji energetycznych, którą ISEA zarządza, do budowania wiedzy i 
tworzenia możliwości biznesowych dla swoich członków w szybko rozwijającej się 
przestrzeni inteligentnej energii. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
www.isea.org.il, www.energycom.org.il i w serwisach Meetup, Facebook i LinkedIn.  
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