
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/14/2022אויף תיכף ארויסצוגעבן:  

 

 

שָאר ווינט אויפטו אזוי ווי קאנטראקטן פאר ׳עמפייער ווינד  -גאווערנער האקול אנאנסירט הויפט ָאף
   ׳ און ׳ביעקאן ווינד׳ פראיעקטן ווערן פארענדיגט2

    
אינוועסטירונג און דזשאב שאפונג פאר ניו יארק  שליסט איין גרויסע עקאנאמישע געלעגנהייטן, 

   סטעיט
    
   שָאר ווינט טרענירונג אויך אויסגעמאלדן-ערשטע סטעיט אויסטיילונגען צו שטיצן ָאף 
    

מעגעווַאט  9,000שטיצט די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט ציל צו אנטוויקלען 
   2035שָאר ווינט ביז -פון ָאף

     
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אויסגעמאלדן ביי דעם ּפָארט פון אלבאני, שטייענדיג אינאיינעם מיט  

עס סעקרעטאר פון ענערגיע דזשעניפער עם. גרענהאלם, קאנגרעסמאן פאול טאנקא און אנדערע  -יו
ארשונג און  ערוועהלטע באאמטע, די ענדגילטיגע קאנטראקטן צווישן דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פ 

- סי׳ און ׳ביעקאן ווינד על -על-שָאר על- ( און ׳עמפייער ווינד ָאףNYSERDAאנטוויקלונג אויטאריטעט ) 
׳ און 2פי, פאר דער ׳עמפייער ווינד -צוזאמענארבעט צווישן ׳עקווינאר׳ און בי 50-50סי׳, יעדע א -לע

שָאר  -גרייכפונקט אין אפירברענגען ָאףשָאר ווינט פראיעקטן, פארטרעטנדיג א הויפט -׳ביעקאן ווינד׳ ָאף
   ווינט אנטוויקלונג אין ניו יארק סטעיט. 

    
עי  -ען-״מיר ווייסן וואס עס פארלאנגט זיך צו בויען און אויסהאלטן דעם צוקונפט, עס איז אין אונזער די

שָאר ווינט -ציען די באדייטנדע ָאף-״דורך פאראויס האט גאווערנער האקול געזאגט.אלס ניו יארקער,״ 
פראיעקטן, קענען מיר אנהאלטן אונזער ריכטונג פאר אנטוויקלען פראיעקטן וועלכע וועלן טרייבן 

נויטיגע גרינע דזשאב שאפונג און אינוועסטירונג. קיין איין סטעיט האט נישט געשפירט די  -העכסט
ר ווי ניו יארק סטעיט, און היינט מער פון אלעמאל קענען מיר ווירקונגען פון קלימאט ענדערונג מע

וועגווייזיגע בליק אריבערצוגיין צו א  - פארזעצן ווייטער צו פירן דער וועג מיט אונזער אמביציעזע, לאנד 
  באנייבארע ענערגיע און ריינערע, גרינערע צוקונפט.״ 

  
שָאר ווינט  -׳ס צווייטע ָאףדער היינטיגער אנאנסמענט האט עמטליך פארמאכט די סטעיט

- שריטן און נעמט אויך אריין די ערשטע אויסטיילונגען פון דער סטעיט׳ס ָאף-פארמעסטערישע ארויסציע
ענערגיע  -שָאר ווינט טרענירונג אינסטיטוט. צוזאמגעּפָארט מיט דאס ארויסגעבן פון דעם ביורא פון ים

סטעיט ָאוו דע  ר דער ׳ניו יארק ּבייט׳ און דער ( ענדגילטיגע פארקויף מודעה פאBOEMפארוואלטונג )
שָאר ווינט  -מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין ָאף  500וועגווייזיגע -פון א לאנד סטעיט אויסמעלדונג 

שריטן, די  - ארויסציע 2022׳ס NYSERDAטשעין צו איינגלידערן אין -ּפָארטס, פאבריצירונג, און סופליי
פאראויס אין אפירברענגען דעם ציל פון דעם קלימאט  פאסירונגען פארטרעטן א באדייטנדע טריט 

שָאר ווינט ביז -מעגעווַאטס פון ָאף  9,000פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט צו אנטוויקלען 
2035.  

    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TBB3Vc%2FnVuA8m1g%2FI1O5Tw7H2ubvR2uVUCpIi71mGUw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-nation-leading-500-million-investment-offshore-wind&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=TBB3Vc%2FnVuA8m1g%2FI1O5Tw7H2ubvR2uVUCpIi71mGUw%3D&reserved=0


״עס קומט זיך אויסצולויבן  עס סעקרעטאר פון ענערגיע דזשעניפער עם. גרענהאלם האט געזאגט, - יו
גאווערנער האקול פאר נעמען א ריזיגע טריט אויף אראפצוברענגען ענערגיע ּבילס פאר ניו יארק  

ן׳ס ציל  פירן פרעזידענט ביידע-הויזגעזינדער, שאפנדיג טויזנטער גוט באצאלטע דזשאבס, און פאראויס
שָאר ווינט אינדוסטריע אין אמעריקע. מיר קענען און וועלן איבערקומען דער  -פון א שטארקע ָאף

 ארויספאדערונג פון קלימאט ענדערונג, און מיר וועלן עס טון איין ריינע ענערגיע ארבעטער אויף א מאל.״  
  

יארק׳ס אינאוואציע אין ריינע   ״אזוי ווי מיר טוען אפמערקן ניוסענאטאר דזשיליברענד האט געזאגט, 
וויכטיגער צוזאמענארבעט  -ענערגיע די וואך אין אלבאני, בין איך באגייסטערט אויסצורופן דער הויפט

שָאר  -צווישן דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט און ׳עמפייער ווינד ָאף
דאס צייכנט אפ נאך א גרייכפונקט אין אונזער סטעיט׳ס  סי׳. - על- סי׳ און ׳ביעקאן ווינד על-על-על

שָאר ווינט אנטוויקלונג. איך קוק ארויס  -פירערשאפט און אינאוואציע אין ריינע ענערגיע און ָאף
 פארצוזעצן ווייטער אונזער גרויסע ארבעט צו ברענגען ריינע ענערגיע און טעכנאלאגיע צו ניו יארק.״  

  
שָאר ווינט  - ״מיר ווייסן אז ניו יארק׳ס פאטענציעל פאר ָאףהאט געזאגט, קאנגרעסמאן פאול טאנקא 

אנטוויקלונג איז ריזיג. די היינטיגע באגייסטערדיגע נייעס וועט שפילן א הויפט ראלע אין פארברייטערן 
דער אינדוסטריע, שאפן גוט באצאלטע דזשאבס, טרענירן דער ענערגיע ארבעטסקראפט פון דעם  

דרינגענדע קלימאט ארויספאדערונגען. א דאנק אלע  -העלפן אדרעסירן אונזער מערסטצוקונפט, און  
דענקנדע אויסמעלדונג וואס אינוועסטירט אין אונזער  -וועלכע האבן געהאט א חלק אין דעם פאראויס

ענערגיע -ראיאן און דרוקט ניו יארק ווייטער אראפ דעם וועג צו ווערן א מאכטפולע קוואל פון ווינט
 יצירונג.״ פאבר

  
NYSERDA  פרעזידענטקע אוןCEO  ,״ניו יארק סטעיט האלט זיך  דאריען עם. האריס האט געזאגט

שָאר ווינט מארקעט אין דעם  -פעסט אין איר אנטשלאסנקייט זיך אוועקצושטעלן אלס דער פירנדע ָאף
קאנטראקטן מיט ׳עקווינאר׳ טוט ווייטער ענערגיע פאבריצירונג מאכט. די -לאנד און אן אלוועלטליכן ווינט

פארשטערקערן אונזער פארשריטן און וועט שאפן נייע עקאנאמישע געלעגנהייטן און אין דער זעלבער 
צייט בויען א נייע עלעקטרישע גריד באקרעפטיגט דורך ריינע, באנייבארע ענערגיע וואס פלאסטערט  

   טיגע צוקונפט.״אונזער וועג צו א געזונטערע און מער שטאנדהאפ
 

מעגעווַאט ׳ביעקאן ווינד׳ פראיעקטן זענען -1,230׳ און 2מעגעווַאט ׳עמפייער ווינד - 1,260דער 
- ׳ס צווייטע ָאףNYSERDAאלס רעזולטאט פון  2021פראוויזאריש אויסגעטיילט געווארן אין יאנואר 

ן קאמערציעלע אפעראציע  שריטן. ערווארטעט איינצוטרעטן אי- ָאר ווינט פארמעסטערישע ארויסציעש
, יעדע באזונדער, די פראיעקטן וועט פארשטערקערן ניו יארק׳ס עקאנאמיע און  2028און  2027אין 

שָאר ווינט פראיעקטן און אין דער  - ווייטער טרייבן אינוועסטירונגען אין ּפָארטס צו דירעקט שטיצן ָאף
טשעין. -שָאר ווינט סופליי- עם ָאףזעלבער צייט אוועקשטעלן ניו יארק אלס דער צענטער פון ד

NYSERDA   באצאלונגען צו די פראיעקטן וועלן זיך לאזן אין גאנג איינמאל זיי שאפן איין אלע
פארלאנגטע פערמיטס און באוויליגונגען, פולע קאנסטרוקציע, און אנהויבן צושטעלן עלעקטרישע  

   קראפט פאר ניו יארק.
    

און אריינרעכענען  וועבזייטל ׳סNYSERDAקען מען געפונען אויף   די ענדגילטיגע פראיעקט קאנטראקטן
    וויכטיגע בענעפיטן:-צו די פאלגענדע הויפט

מיליאן דאלער אין  644פרעצעדענטלאזע פובליק און פריוואטע פינאנצירונג פארשפרעכונגען פון  •
    ּפָארט אינפראסטרוקטור, אריינגערעכנט:

o 357  שָאר ווינט טורעם פאבריצירונג  -ערשטע ָאףמיליאן דאלער אין דעם לאנד׳ס
    איינריכטונג געבויט צו ווערן ביי דעם ּפָארט פון אלבאני

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FOffshore-Wind%2FFocus-Areas%2FOffshore-Wind-Solicitations%2F2020-Solicitation&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dcKKKiO39QbCIMEFW94NHd9aW7H2i0pHO6pfP%2BMV78k%3D&reserved=0


o  שָאר ווינט אויפשטעלונג און צוזאמשטעל - מיליאן דאלער אין אן ָאף 287איבער
(, באזיצט דורך  SBMTאיינריכטונג ביי דער סאוט ברוקלין מארין טערמינאל ) 

פארוואלטעט דורך ניו יארק סיטי עקאנאמישע דער שטאט ניו יארק און 
  (NYCEDCאנטוויקלונג קארפארעישען )

o  סטעיט אויסגעבן און דאס שאפן איבער -ביליאן דאלער אין ערווארטעטע אין 8.9איבער
דזשאבס געשטיצט דורך אנגענומענע וועידזש און פראיעקט לעיבאר אפמאך   5,200

   פארשפרעכונגען.

פראצענט, אדער   0.8דער דורכשניטליכער ּביל ווירקונג פאר קאסטומערס וועט זיין אומגעפער  •
גינציגע דורכשניט -פער חודש. סך הכל פראיעקט קאסטן, אריינגערעכנט א קאסט   0.95בערך 

דאלער פער מעגעווַאט שעה, זענען אומגעפער זיבן  80.40גענצליכע אנטוויקלונג קאסטן פון 
שָאר  -אויסטיילונגען, צו שיקן א צייכן אז ָאף 2018׳ס NYSERDAניגער ווי די פון פראצענט וויי 

   ווינט ענערגיע איז א צוגענגליכע קאסט באנייבארע ענערגיע רעסָארס מיט ריזיגע בענעפיטן.

  
״די היינטיגע  עס׳ סירי עספעדאל קינדעם האט געזאגט, - פרעזידענט פון ׳עקווינאר ווינד יו

שָאר ווינט  -גיגאוואט פון ָאף 3.3פי אויפ׳ן וועג צוצושטעלן איבער - טעלט ׳עקווינאר׳ און ביאויסמעלדונג ש
פארנעמיגע, ממשות׳דיגע דעמאנסטראציע פון -ענערגיע פאר ניו יארק. עס טוט אויך אנבאטן א גרויס 

ריבן דער אומגלויבליכע עקאנאמישע אקטיוויטעט און קארבאן רעדוקציע פאטענציעל וואס ווערט געט
דורך ניו יארק׳ס גרינע ענערגע טראנזיציע. מיר שטאלצירן זיך צו העלפן פירן די וואוקס פון דער  

    באגייסטערנדע אינדוסטריע אין ניו יארק.״
    

, ״די  פי סיניָאר וויצע פרעזידענט פאר זערָא קארבאן ענערגיע פעליפע ארבאלעז האט געזאגט-בי
פארמעגנס און מיר ציען זיך גיך און זיכערערהייט זיי צו העלפן אנהויבן פראדוצירן זענען ערשטראנקיגע 

און די גאנצע צייט שאפן  —די ענערגיע אין וואס מענטשן נויטיגן זיך אויפ׳ן אופן וואס זיי ווילן עס האבן 
גרייכונג איז א  פאזיטיווע פארשפרייטונג פאר די ארומיגע קאמיוניטיס און אינדוסטריע. די היינטיגע דער

וויכטיגער טריט פאראויס און מיר וועלן פארזעצן ווייטער צוצושטעלן די ׳עמפייער ווינד׳ און -קריטיש
׳ביעקאן ווינד׳ פראיעקטן, צוצושטעלן ריינע ענערגיע און סטאבילע רווחים פאר צענדליגע יארן אין דער  

  צוקונפט.״
    

, ״די היינטיגע פארבאנד פרעד זאלצמאן האט געזאגט שָאר ווינט-דירעקטאר פון דער ניו יארק ָאף 
- סוויטע פון אויסמעלדונגען ציעט דער סטעיט אומגעשטערט נאענטער צו פארווירקליכן איר לאנד 

און שטעלט אוועק ניו יארק אלס דער אומבעשטריטענע   2035מעגעווַאט ביז  9,000וועגווייזיגע ציל פון 
שָאר ווינט ענערגיע אינדוסטריע. מיר גראטולירן  - ומענדע ָאף עקאנאמישע עפיצענטער פאר די אויפק

NYSERDA פי געמיינזאמע אונטערנעמונג אויף דערגרייכן דער הויפט -בי-און דער ׳עקווינאר׳
קאמערציעלע גרייכפונקט, ווי אויך די באקומער פון די ערשטע טרענירונג גרענטס צו שטיצן דעם ערשטן  

  יסגעשטעלט צו ווערן אויף די ניו יארקער וועגווייזיגע פראיעקטן.״דור פון געניטע ארבעטער ארו
    

, ״דאס איז נאך  ׳ דזשעף וואקראדט האט געזאגטNYעקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳קלימאט דזשאבס 
שָאר ווינט -א וויכטיגער טריט צו רעדוצירן עמיסיעס, און אוועקשטעלן ניו יארק׳ס פלאץ אין דער ָאף 

אינדוסטריע, און שאפן גוטע יּוניָאן דזשאבס און קאריערעס אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט. מיר  
ע צו פארזיכערן אז די פראיעקטן ציען  קוקן ארויס מיט חשק צו ארבעטן מיט דער האקול אדמיניסטראצי

זיך פאראויס געשווינד, אז די דזשאבס געשאפן זענען גוטע פאמיליע אויסהאלטעוודיגע יּוניָאן דזשאבס,  
און אז ניו יארקער זעען די עקאנאמישע בענעפיטן פון די אינוועסטירונגען. מיר זענען אויך דערמוטיגט צו 

שָאר  -אויסזוך פאר ָאף-רוב ארויסצוגעבן די נעקסטע פארשלאגפלאנירט אויף בק NYSERDAזען אז 
מיליאן דאלער   500ווינט, וואס וועט, אינאיינעם מיט גאווערנער האקול׳ס לעצטערע אויסמעלדונג איבער 



שָאר ווינט  -טשעין אינוועסטירונגען, העלפן בויען אונזערע ּפָארטס און אנדערע נויטיגע ָאף-אין נייע סופליי
  אינפראסטרוקטור.״  ענערגיע

    
די וואך האט גאווערנער האקול, אינאיינעם מיט אינערליכע סעקרעטאר פון די פאראייניגטע שטאטן דעב  

׳ס ענדגילטיגע פארקויף נאטיץ פון BOEMהאאלאנד און ניו דזשערזי גאווערנער פיל מורפי, אנאנסירט 
שָאר ווינט ענערגיע אנטוויקלונג  -ון ָאףסך הכל עיקערס פ 488,000זעקס ליעסעס, וואס באשטייט פון 

אין דער ׳ניו יארק ּבייט׳, און דאס ארויסגעבן דעם דאקומענט, ״א פאראייניגטע בליק איבער די 
שָאר ווינט -טשעין,״ וועלכס ערקלערט א קאארדינירטע ָאף-שָאר ווינט סופליי-אנטוויקלונג פון ָאף

. די צוגעגעבענע ליעס  BOEMניו יארק, ניו דזשערזי און טשעין אונטערנעמונג צווישן -ענערגיע סופליי
שָאר ווינט -ערטער זענען נויטיג פאר ניו יארק און ניו דזשערזי צו דערגרייכן זייערע באזונדערע ָאף

 30,000שָאר ווינט ענערגיע ציל פון -ענערגיע צילן און שטיצן דער פעדעראלער רעגירונג׳ס ָאף
  .2030מעגעווַאטס ביז 

    
שָאר ווינט אינדוסטריע, וועט ניו יארק  -עס פירער אין די ָאף-כדי זיך צו האלטן אויף ווייטער אלס דער יו

. ווי אנאנסירט אין  2022סטעיט׳יגע סאליסיטעישען רונדע אין אנהויב -אנהייבן איר דריטער גאנץ 
סאליסיטעישען ׳ס קומענדע NYSERDAסטעיט ָאוו דע סטעיט רעדע, איז  2022גאווערנער האקול׳ס 

גענוג אויף צו באקרעפטיגן  —גיגאוואט פון נייע פראיעקטן  2ערווארטעט צו רעזולטירן אין ווייניגסטנס 
מיליאן וואוינונגען  4.5מיליאן וואוינונגען, און ברענגען דעם סטעיט׳ס סך הכל צו איבער  1.5

ער איינשאפונג, אינוועסטירן וועט, אינאיינעם מיט ד NYSERDAשָאר ווינט. -באקרעפטיגט דורך ָאף
שָאר ווינט ענערגיע אינפראסטרוקטור, כדי צו אונטערטרייבן פריוואטע  -מיליאן דאלער אין ָאף  500

וויכטיגע אינפראסטרוקטור נויטיג אויף צו פארזיכערן ניו יארק׳ס -אינוועסטירונג צו בויען די קריטיש
דער סאליסיטעישען וועט    ינדוסטריע.פראמינאנץ אלס דער צענטער פאר דער אויפקומענדער א

שָאר טראנסמיסיע באזירט אויף  -אריינרעכענען פארבעסערונגען צו דער צוגאנג פאר ָאף
סטעיט -, אונטערשטרייכן איןניו יארק סטעיט פַאווער גריד שטודיערעקאמענדאציעס פון דער 

מעניופעקטשורינג, ארייננעמיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג און קלימאט יושר, אונטערשטרייכן נאענטע  
עטסקראפט, אריינגערעכנט קאנסטרוקציע געשטיצט דורך גייענדע  באציאונגען מיט ניו יארק׳ס ארב

געהאלט און פראיעקט לעיבאר אפמאכן, און נאך סקָארינג קרעדיט פאר פראיעקטן וואס טוען 
באזירטע עלעקטריציטעט שאפונג  -צוועקן עקזיסטירנדע דאונסטעיט פאסיל-פארשלאגן אויף ווידער

סטָארעדזש צו פארשטערקערן צוקונפטיגע סיסטעם   אינפראסטרוקטור און אויסניצן ענערגיע
  פארלעסליכקייט.

    
  

שָאר  -״ָאף ניו יארק סטעיט לעיבאר דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,
טרענירטע  - ווינט ענערגיע בלאזט אריין א נייע חיות אין ניו יארק׳ס עקאנאמיע. מיט די שטיצע פון א גוט

ארבעטסקראפט, וועט דער אויפקומענדער סעקטאר ברענגען עקאנאמישע בליאונג פאר יארן אין דער  
ש אינוועסטירן אין אונזער  צוקונפט. איך דאנק גאווערנער האקול פאר ווייטער אנהאלטן צו סטראטעגי

   עקאנאמיע, אונזער ענוויירָאנמענט, און ניו יארק׳ס ארבעטסקראפט.״
    

  CEOקאמישענערין און פרעזידענטקע און דעזיגנירטע - ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ במקום
אמיע און סיי שָאר ווינט ענערגיע ּפָארטס וועט טרייבן סיי א גרינע עקאנ -״ָאףהאוּפ נייט האט געזאגט, 

׳ און ׳ביעקאן ווינד׳ וועלן מאכן ניו יארק סטעיט גרינער און  2עקאנאמישע געלעגנהייטן. ׳עמפייער ווינד 
שאפן גרינע דזשאבס, וואס אוואנסירט עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ס אויפגאבע צו גרייט מאכן 

וועט ניו יארק פארזעצן ווייטער צו אונזער עקאנאמיע פאר׳ן צוקונפט. מיט דער היינטיגער אנאנסמענט, 
זיין פירער אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג און פראדוקציע פון ריינע ענערגיע און גרינע דזשאבס  

   אונז צו ברענגען נאענטער צו דער סטעיט׳ס אמביציעזע קלימאט צילן.״ —
    

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FPublications%2FNew-York-Power-Grid-Study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v8DWmATRt9O8RTckOcsDWoiAftr9BqZYDZZKEgiIkhg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FPublications%2FNew-York-Power-Grid-Study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v8DWmATRt9O8RTckOcsDWoiAftr9BqZYDZZKEgiIkhg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FPublications%2FNew-York-Power-Grid-Study&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=v8DWmATRt9O8RTckOcsDWoiAftr9BqZYDZZKEgiIkhg%3D&reserved=0


״מיר יגען האט געזאגט, פון דער צענטער פאר עקאנאמישע וואוקס מארק א  CEOפרעזידענט און 
זעען פאר אונזערע אויגן דער געבורט פון א סעקטאר וואס נישט נאר ניי פאר ניו יארק סטעיט נאר אויך  

אין דעם קאפיטאל ראיאן.   —פאר׳ן גאנצן לאנד. עס איר ווירקליך און עס קאנצענטרירט זיך ממש דאהי 
אינדוסטריע, און מיר זענען טיף דאנקבאר פאר די   שָאר ווינט-ניו יארק סטעיט איז א פיאנער אין דער ָאף

פי, און  -. מיר גראטולירן ׳עקווינאר׳, ביNYSERDAבליק און אנטשלאסנקייט פון גאווערנער האקול און 
דעם ּפָארט פון אלבאני אויף דעם קאנטראקט, וואס וועט העלפן טראנספארמירן אונזער עקאנאמיע און  

שָאר  -האט אנגעהויבן אלוועלטליך מארקעטירן די ראיאן׳ס ָאף CEGצושטעלן גוט באצאלטע דזשאבס. 
וועגווייזיגער - ווינט פאטענציעל דריי יאר צוריק, און דאס האט געהאלפן ארויסגעבן דער לאנד 

וועט פארזעצן ווייטער צו ארבעטן מיט אירע   CEGאינוועסטירונג מיט נאך אויפ׳ן וועג. 
ון פעדעראלע דאלארען צו ווייטער ארויסבויען דעם קאפיטאל  צוזאמענארבעטער אויסצוניצן סטעיט א 

   שָאר ווינט שטאנדטייל פאבריצירונג.״-ראיאן אלס דער בעסטער לאקאציע פאר ָאף
    

   שָאר ווינט טרענירונג אינסטיטוט-ָאף
אויך היינט אנאנסירט זענען דער ערשטער רונדע פון פארמעסטערישע אויסטיילונגען אונטער דער  

שָאר ווינט ענערגיע טרענירונג אינסטיטוט, די גרעסטע פובליק -מיליאן דאלערדיגע ָאף  20סטעיט׳ס 
שָאר ווינט ענערגיע ארבעטסקראפט דורך סיי וועלכע סטעיט אין די פאראייניגטע  -אינוועסטירונג אין ָאף

פארמינגדעיל סטעיט  שטאטן. דורך א צוזאמענארבעט צווישן דער סטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק׳ס 
קאלעדזש און סטאני ברוק אוניווערסיטעט אויף לאנג איילענד, צילט דער טרענירונג אינסטיטוט צו  

שָאר ווינט ענערגיע טרענירונג פראגראמען און די בילדונגס אינפראסטרוקטור נויטיג אויף -אוואנסירן ָאף 
שָאר ווינט  - יפקומענדע נאציאנאלע ָאףאוועקצושטעלן א געניטע ארבעטסקראפט וואס קען שטיצן די או

ניו יארק ארבעטער אנגעהויבן דעם  2,500אינדוסטריע. דער אינסטיטוט וועט סערטיפיצירן און טרענירן 
   שָאר באנייאיגע ענערגיע פראיעקטן.-שָאר און סיי ַאן-יאר צו שטיצן סיי ָאף

    
דאלער צו שטיצן  569,618ינאיינעם די ערשטע צוויי געווינענדע פארשלאגן וועלן באקומען אלע א

ערשטע טרענירונג און געניטשאפט אנהייב פאר אומגינציגע קאמיוניטיס און פריער ווי ערווארטעט  
איינקונפט און היימלאזע  -אריינגערעכנט וועטעראנען, מענטשן מיט דיסַאּביליטיס, נידעריגע —

ראיאן און סיי אין ניו יארק סיטי.. באקומער  סיי אין דעם קאפיטאל —פערזאנען, און איינצעלנע עלטערן 
   רעכענען אריין:

    

  (HVCCהודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש אין טראוי, ניו יארק ) •
    

   (LAGCCלאגווארדיגע קאמיוניטי קאלעדזש אין קווינס, ניו יארק ) •

    
שָאר ווינט ענערגיע איניציאטיוו -צו העלפן בויען א שטארקע ּפייּפליין פאר דעם קאפיטאל ראיאן׳ס ָאף

יעריגע אסאסיעט דעגרי אין שמעלצן און פאבריצירן און -לעצטנס אנגעהויבן אנבאטן א צוויי HVCCהאט 
ונגען, צושטעלנדיג  וועט פאקוסיר סטודענט רעקרוטירונג אונטערנעמונגען אויף פריאריטעט באפעלקער

פולקאמע אדער טיילווייזע סקָאלערשיפס פאר אנטיילנעמער. גרונטליכע שמעלצן פעאיגקייטן טרענירונג  
 HVCCוועט צוגעשטעלט ווערן דורך דער קאפיטאל ראיאן בילדונגס געלעגנהייט צענטער, א דיוויזיע פון 

לט ביי דעם קאלעדזש׳ס הויפט קאמפוס.  קרעטיט טרענירונג און סערטיפיקעישען צוגעשטע - מיט נאך נָאן
דער קאלעדזש וועט אויך ארבעטן אינאיינעם מיט ראיאנישע פאבריצירער צו בויען טורבינע שטאנדטיילן  

  75צו באזארגן א געניטע ארבעטסקראפט ּפייּפליין פון שמעלצער און פאבריצירער, צילנדיג צו טרענירן 
   עט באפעלקערונגען און אומגינציגע קאמיוניטיס.פון פריאריט 65פערזאנען, אריינגערעכנט  

 
LAGCC שָאר ווינט ענערגיע  -ארבעט אינאיינעם מיט ׳סיעמענס גאמעסא׳ צו בויען אן ארייננעמיגע ָאף



ארבעטסקראפט וואס פארזיכערט א פעסטע ארטיגע טאלאנט ּפייּפליין פאר דער געבוי, פארריכטונג, און  
ענערגיע איינריכטונגען אין דעם ניו יארק סיטי מעטרָא געגנט. דער   שָאר ווינט-מעינטענענס פון ָאף

קאלעדזש וועט צוזאמברענגען ארבעטסגעבער דייטליך אויסצוגעפונען די פעאיגקייט חסרונות פאר סיי  
איינטרעטער צו דעם ארבעטסקראפט און סיי עקזיסטירנדע ארבעטער אין די קאנסטרוקציע האנדלעריי  

רן און אנטוויקלען אן ערשטראנקיגע קאסטום שטודיר סדר. א סך הכל פון פופציג צו העלפן אינפארמי
ברעג וועלן טרענירט ווערן צו ארבעטן אלס  -קווינס וואסער-איינקונפט מענטשן פון די ברוקלין- נידעריגע

  שָאר ווינט טעכניקער. -ָאף
    

, האט  HVCCפעני היל, דיען פון עקאנאמישע אנטוויקלונג און ארבעטסקראפט איניציאטיוון פאר 
״הודסאן וואלי קאמיוניטי קאלעדזש איז אנטשלאסן צו העלפן באזארגן דעם ארבעטסקראפט   געזאגט,

מעלצן און  פאר ניו יארק סטעיט׳ס ריינע ענערגיע צוקונפט. אין צוגאב צו די וועלכע זענען טרענירט אין ש
שָאר  -פאבריצירן, איז דער קאלעדזש גרייט צוצושטעלן נאך בילדונגס געלעגנהייטן צו שטיצן דער ָאף
ווינט אינדוסטריע. מיר קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט פאבריצירער צו באזארגן דזשאב 

  טרענירונג און בויען שטערקערע, מער פעסטע קאמיוניטיס.״
    

, האט  LAGCC, סיניָאר דירעקטארין פון ארבעטסקראפט אנטוויקלונג פאר האנא וויינסטאק
שָאר ווינט ענערגיע ארבעטסקראפט וועט אונז ערמעגליכן צו  -״בויען אן אריייננעמיגע ָאףגעזאגט, 

איינקונפט קָאמיוניטיס ָאוו קָאלָאר און אנדערע קאמיוניטיס וועלכע זענען - פארזיכערן אז נידעריגע
געווארן פון הינטען אין דער פארגאנגענהייט האבן א שאנס צו פירן דער גרינער   איבערגעלאזט

   עקאנאמיע פון דער צוקונפט.״
 

, ״ניו יארק שטייט איצט  עליזאבעט ייעמפיער, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ׳ָאּפראוז׳, האט געזאגט
אלס רעזולטאט פון יארן פון פארנט   שָאר ווינט ענערגיע-גרייט צו זיין א אמת׳ע נאציאנאלע פירער אין ָאף

ליניע יוסטיץ פירערשאפט און אונזער ראלע אין דורכפירן דער קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי 
עקאנאמיע עמיסיע -שטעלט אוועק די כללים פאר יושר'דיגע, גאנץ  CLCPAבאשיצונג אקט. דער 

טירונגע צו אומגינציגע קאמיוניטיס ווי פראצענט אינוועס 40רעדוקציעס און פארלאנגט א מינימום פון 
די זעלבע קאמיוניטיס וועלכע האבן היסטאריש געליטן און דורות פון  —סָאנסעט ּפארק, ברוקלין  

יאר קאמפיין פאר  -פארּפעסטיגונג און געזונטהייט אומגלייכקייטן. סאנסעט ּפארק׳ס צוויי צענדליג
אינדוסטריעלעזאציע״ פון ניו יארק סיטי׳ס גרעסטע  -ערענווייראנמענטאלע יוסטיץ און דער ״גרינע וויד

שָאר  -פארוואלטונג פאר שאפן א יושר׳דיגע ָאף-ברעג איז א מוסטער פון מיט-אינדוסטריעלע וואסער
ווינט אינדוסטריע. דער קאמף איז איצט פאר א יושר׳דיגע טראנזיציע, צו פארזיכערן פונ׳ם ערשטן טאג  

ביים טיש און סיי צווישן די ארבעטער אין דער אינדוסטריע אין יעדע   אז אונזערע מענטשן זענען סיי
שָאר ווינט ענערגיע -פאזע פון אנטוויקלונג. ׳ָאּפראוז׳ איז באגייסטערט צו זען די גרעסטע ָאף

סאליסיטעישען אין די געשיכטע פון די פאראייניגטע שטאטן זעצט פאר ווייטער צו מאכן פארשריטן 
  רנט ליניע קאמיוניטי פירער און סטעיט שטיצע.״ אינאיינעם מיט פא

    
עדריענע עספאסיטא, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון סיטיזענ׳ס קאמפיין פאר דער ענוויירָאנמענט,  

ענערגיע, און א ריזיגע שפרינג פאר  -, ״דער אנאנסמענט איז איין טריט פאראויס פאר ווינטהאט געזאגט
דערהייטערנד צו זען באדייטנדע פארשריטן וואס פירן אונזער  א ריינע ענערגיע צוקונפט. עס איז 

ברענשטאף צו באנייאיגע ענערגיע. דער פובליק שטיצט שטארק דער טראנזיציע  -טראנזיציע פון פאסיל
שָאר ווינט, טוען  -און ניו יארק שטעלט צו! אזוי ווי מיר בויען א גרינע עקאנאמיע און פארגעשריטענע ָאף 

פארשפרעכונג צו מאכן ניו יארק א פירער אין דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג. א  מיר ערפילן דער 
  פאר ווייטער פירן דעם וועג פאראויס.״ NYSERDAדאנק אייך גאווערנער האקול און 

    
גינציגע צוגאנג צו -די פארשריטן בויען אויף ניו יארק׳ס אנגייענדע פאראנטווארטליכע און קאסט

אנווייז פרינציפן ׳ס לעצטנס פובליצירטע NYSERDAשָאר ווינט ענערגיע, אריינגערעכנט -אנטוויקלען ָאף

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FOffshore-Wind%2FFocus-Areas%2FConnecting-With-New-Yorkers&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C17690f1103774219937908d9d77b2fb2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637777746354389755%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SWKF58IE%2BShqvfukcopnauvNTBqq4jby6EkdfrYT8kQ%3D&reserved=0


צו זוכן צוריקזאג   פארלאנג פאר אינפארמאציע, און שָאר ווינט סטעיקהָאלדער באשעפטיגונג-פאר ָאף
ידענטיפיצירן טעמעס צו נעמען אין באטראכט אין  פון דעם פובליק און פאראינטערעסירטע פארטייען צו א

וועט אויך איינפירן א נייע  NYSERDA דראטן קארידארס.-שָאר קעיּבל-שָאר און ַאן-דער אנאליז פון ָאף
שָאר  -: ׳דיעּפ ווָאטער׳ צו אויפשליסן דער נעקסטער פראנטיער פון ָאף2.0שָאר ווינט מייסטער פלאן -ָאף

   יאר. -ווינט אנטוויקלונג היי
    

שָאר ווינט ענערגיע פראיעקטן אין אקטיווע אנטוויקלונג, דער גרעסטער  -ניו יארק סטעיט האט פינף ָאף
 4,300פארטפעל אין דעם לאנד. דער איצט אנגעהויבענער פארטפעל אנטהאלט אין סך הכל איבער 

יארקער שטובער און איז מיליאן ניו  2.4מעגעווַאט און וועט געבן עלעקטרישע קראפט פאר איבער 
ביליאן דאלער צו דער סטעיט.   12.1ערווארטעט צו ברענגען א קאמבינירטע עקאנאמישע איינפלוס פון 

דזשאבס אין פראיעקט אנטוויקלונג,   6,800די פראיעקטן זענען אויך ערווארטעט צו שאפן איבער  
לטונג. מיט׳ן דערגרייכן די  שטאנדטייל פאבריצירונג, אינסטאלאציע, און אפעראציעס און אויסהא

שָאר ווינט ענערגיע און -ציל וועט מען שאפן גענוג ָאף  2035מעגעווַאט ביז  9,000סטעיט׳ס 
פראצענט פון ניו יארק סטעיט׳ס עלעקטרישע קראפט געברויכן, וואס איז   30באקרעפטיגן אומגעפער 

  דזשאבס.  10,000ן אומגעפער מיליאן ניו יארק סטעיט וואוינונגען, און שאפ 6גלייך מיט באלד 
    

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

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

פאנדעמיע. מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט   19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
אויף א וועג צו דערגרייכן איר פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט 

 70, אריינגערעכנט שאפן 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר -פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן נייטראליטעט איבער דער  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר 

זע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלא
פארנעמיגע באנייבארע און -גרויס 102ביליאן דאלער אין  33זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

  1.8ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיע,   6.8טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 
ענערגיע  -ביליאן דאלער פאר זויבערע 1יבער ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, א

׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.   NYביליאן דאלער אין   1.6טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער 
דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע   158,000אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד 

ענערגיע  -שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר פראצענטיגער  2,100, א 2020סעקטאר אין  
ווינט ענערגיע ביז׳ן  -מעגאוואטס פון ים 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011סעקטאר זייט 

. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז 2035יאר 
, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז 2050שטאפלען ביז  1990פון די  פראצענט 85ארויסלאז מיט 

פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע   40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון  35כאטש 
אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן פארשריטן צו 

פלאץ ענערגיע באניץ מיט  -שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע 2025יט׳ס דעם סטע
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