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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PROPOZYCJĘ DOFINANSOWANIA O 
WARTOŚCI 25 MLN USD NA PRZEKWALIFIKOWANIE OBECNYCH 

PRACOWNIKÓW I PRZESZKOLENIE OSÓB Z MNIEJ UPRZYWILEJOWANYCH 
SPOŁECZNOŚCI DO PRACY W ZAWODACH ZWIĄZANYCH Z CZYSTĄ ENERGIĄ  

  
NYSERDA ubiega się o dotację federalną, aby wesprzeć Konsorcjum uczelni 
stanu Nowy Jork na rzecz sprawiedliwości energetycznej w przyspieszeniu 

szkoleń i przygotowaniu do pracy 3500 mieszkańców stanu Nowy Jork  
  

Inicjatywa wspiera przyjętą w stanie Nowy Jork Ustawę o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności, której celem jest to, aby co najmniej 35% 
korzyści z inwestycji w czystą energię trafiło do społeczności znajdujących się w 

niekorzystnej sytuacji  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj propozycję federalnego grantu o wartości 25 
mln USD, wspieranego przez Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki stanu Nowy Jork 
(New York Energy Research and Development Authority, NYSERDA), Departament 
Pracy stanu Nowy Jork (New York State Department of Labor, NYS DOL) oraz 
Konsorcjum uczelni stanu Nowy Jork na rzecz sprawiedliwości energetycznej (New 
York Community Colleges Energy Equity Consortium, NYCCEE). W ramach tego 
projektu zostanie zastosowane wieloaspektowe podejście do przekwalifikowania i 
przeszkolenia mieszkańców stanu Nowy Jork, w tym pracowników zwolnionych z 
sektora paliw kopalnych oraz członków społeczności znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji, w zakresie nowych możliwości zatrudnienia w sektorze czystej energii. 
Ponadto projekt będzie wspierał uczelnie (community colleges) w opracowywaniu 
programów nauczania dostosowanych do potrzeb przemysłu i mikropotwierdzeń oraz 
zapewni szereg usług towarzyszących, aby pomóc osobom fizycznym w osiągnięciu 
sukcesu zawodowego. Prace prowadzone w ramach prezentowanej propozycji 
wspierają cele Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności lokalnych 
(Climate Leadership and Community Protection Act), której celem jest to, aby 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafiło do społeczności 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz zapewnienie sprawiedliwej transformacji.  
  
„Jest to pierwsza w swoim rodzaju publiczno-prywatna ogólnostanowa współpraca, 
która odzwierciedla wspólne zobowiązanie rządu, przemysłu, pracodawców, sektora 
edukacji, branży produkcyjnej i organizacji społecznych do przygotowania osób z mniej 
uprzywilejowanych społeczności do przejścia stanu Nowy Jork na czystą energię”, 



powiedziała gubernator Hochul. „Aby wyszkolić osoby pracujące w stanie Nowy Jork 
zgodnie z wymaganiami przyszłego rynku pracy, musimy myśleć kreatywnie, abyśmy 
mogli wykorzystać istniejącą wiedzę i zasoby do rozwoju tego nowego i ekscytującego 
sektora – i po raz kolejny – stan Nowy Jork jest liderem w tej dziedzinie”.  
  
W ramach ogólnostanowej współpracy, NYSERDA złożyła wniosek o przyznanie 25 mln 
USD w ramach finansowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego (Economic Development Association, EDA) programu Good Jobs 
Challenge. NYCCEE, konsorcjum 24 uczelni SUNY/CUNY, pracodawców, organizacji 
społecznych, związków zawodowych, przywódców religijnych oraz władz stanowych i 
lokalnych, skoncentruje istniejące zasoby i zbada możliwości wykorzystania funduszy 
stanowych, federalnych i prywatnych w celu opracowania nowych szkoleń i 
przygotowania zawodowego w zakresie elektryfikacji budynków, morskiej energii 
wiatrowej, słonecznej i zaawansowanych technologii produkcyjnych. Każdy z sektorów 
będzie prowadzony odpowiednio przez następujące organizacje: Stowarzyszenie na 
rzecz zapewnienia przystępności cenowej energii (Association for Energy Affordability, 
AEA), Centrum Rozwoju Gospodarczego (Center for Economic Growth, CEG), 
Korporację Rozwoju Gospodarczego miasta Nowy Jork (New York City Economic 
Development Corporation, NYCEDC), Międzystanową Radę ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii (Interstate Renewable Energy Council, IREC) oraz Manufacturing Association of 
Central New York (MACNY). NYSERDA i NYSDOL będą informować o podejmowanych 
działaniach, aby zapewnić ich zgodność z zaleceniami Rady ds. Działań na rzecz 
Klimatu stanu Nowy Jork (New York State Climate Action Council) i Grupy roboczej ds. 
sprawiedliwej transformacji (Just Transition Working Group), a także z ogólnymi celami i 
zadaniami stanu w zakresie rozwoju pracowników.  
  
Prezes i dyrektor generalna NYSERDA oraz współprzewodnicząca Rady ds. 
Działań na rzecz Klimatu, Doreen M. Harris, powiedziała: „To jasne, że praca, którą 
wykonujemy w stanie Nowy Jork, aby wzmocnić szkolenia w zakresie ekologicznych 
miejsc pracy i rozwój siły roboczej, zwłaszcza poprzez kompleksowe programy takie jak 
ten, jest dokładnie tym, co należy zrobić w skali kraju, aby zapewnić, że wszystkie 
osoby z każdej społeczności mają takie same możliwości uczestniczenia w przejściu na 
czystą energię. NYSERDA z dumą pomaga w koordynowaniu tego przedsięwzięcia i 
będziemy kontynuowali nasze wysiłki na rzecz budowania świetlanej przyszłości dla 
pracujących w branży czystej energii pracowników ze stanu Nowy Jork”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy stanu Nowy Jork i współprzewodnicząca Grupy 
roboczej ds. sprawiedliwej transformacji, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Zapewniając, że społeczności znajdujące się w niekorzystnej sytuacji będą szeroko 
włączone w nasz szybko rozwijający się przemysł czystej energii, władze stanu Nowy 
Jork rozpoczynają nowy rozdział w zakresie sprawiedliwości. Departament Pracy jest 
gotowy pomóc zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork możliwości szkoleniowe, które 
przygotują ich do satysfakcjonującej kariery w dziedzinie, która pomoże zaspokoić 
potrzeby energetyczne naszego stanu w sposób przyjazny dla środowiska”.  
  



Ponadto, uczestniczące w projekcie uczelnie CUNY/SUNY będą współpracować w celu 
opracowania programów nauczania i praktyk zawodowych, struktury oferty nauczania 
na odległość i nauczania hybrydowego oraz tworzenia klas i programów z 
wykorzystaniem mocnych stron tych uniwersytetów. Kwalifikacje w zakresie czystej 
energii zostaną opracowane przez NYCCEE przy aktywnym udziale doradców 
branżowych i ekspertów ds. sprawiedliwości środowiskowej. Uczestnikom oferowane 
będą również usługi dodatkowe w zakresie transportu, opieki dziennej, doradztwa i 
innych obszarów zgodnie z lokalnymi potrzebami.  
  
NYSERDA złożyła wniosek w ramach finansowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Gospodarczego programu Good Jobs Challenge, ponieważ wysiłki podejmowane w 
stanie Nowy Jork ściśle pokrywają się z celem federalnym, jakim jest przywrócenie 
Amerykanów do pracy poprzez budowanie i wzmacnianie systemów i partnerstw, które 
łączą pracodawców mających zapotrzebowanie na pracowników z innymi kluczowymi 
podmiotami w celu przeszkolenia pracowników z umiejętnościami pozwalającymi na 
podejmowanie dobrze płatnej pracy. Jako uzupełnienie funduszy federalnych w 
wysokości 25 mln USD, NYSERDA zapewni dodatkowe 3 mln USD udziału w kosztach 
z Funduszu Czystej Energii (Clean Energy Fund) i Regionalnej Inicjatywy na rzecz 
Gazów Cieplarnianych (Regional Greenhouse Gas Initiative), 500 000 USD przekaże 
AVANGRID, Inc. a dofinansowanie z Fundacji NoVo wyniesie 250 000 USD.  
  
Dyrektor generalny AVANGRID, Dennis V. Arriola, powiedział: „Jako wiodąca firma 
zajmująca się zrównoważoną energią, rozwijanie kompetencji pracowników 
potrzebnych w przyszłości w obszarze czystej energii jest wizją, którą wspólnie dzielimy 
z gubernator Hochul. Współpraca AVANGRID, jako branżowego lidera dla konsorcjum 
NYCCEE, z NYSERDA pozwoli zapewnić kompleksowy program mający na celu rozwój 
zróżnicowanych pracowników, którzy reprezentują społeczności, którym służymy. 
Program ten jest zwieńczeniem wielu rozmów z interesariuszami, w tym grupami 
społecznymi i lokalnymi uczelniami, które skupiały się na rozwiązaniach mogących 
spełnić nasze wspólne cele, aby pomóc w zapewnieniu wykwalifikowanych 
pracowników, którzy pomogą w przejściu na czystą energię”.  
  
Starszy koordynator projektów specjalnych w Fundacji NoVo, Martin Kirk, 
powiedział: „Rozumiemy, że ta możliwość uzyskania federalnych środków będzie miała 
korzystny wpływ na stan Nowy Jork, ponieważ zapewni krytyczne środki na rozwój 
solidnego systemu szkoleń w zakresie kompetencji związanych z czystą energią”.  
  
Zgodnie z finansowanym przez EDA projektem NYSERDA, konsorcjum NYCCEE 
przeszkoli 2000 nowych pracowników i przekwalifikuje 1500 obecnych, a następnie 
zapewni im wysokiej jakości, dobrze płatne stanowiska pracy w sektorze czystej energii, 
ze szczególnym naciskiem na dotarcie do defaworyzowanych społeczności i osób 
należących grup społecznych o priorytetowym znaczeniu. Jeśli wniosek do EDA uzyska 
sfinansowany, realizację programu będzie wspierać Arch Street Communications, 
nowojorska firma prowadzona przez kobiety, która posiada wieloletnie doświadczenie w 
zakresie czystej energii i efektywności energetycznej.  
  



Ten ogólnostanowy wysiłek opiera się na zobowiązaniu NYSERDA do przeznaczenia 
ponad 120 mln USD na wsparcie nowych i istniejących inicjatyw w zakresie rozwoju i 
szkolenia pracowników, co pomoże w przygotowaniu ponad 40 000 mieszkańców stanu 
Nowy Jork do rosnących możliwości zatrudnienia w sektorze czystej energii do 2025 r. 
oraz pomoże firmom z sektora czystej energii w rekrutacji, zatrudnianiu i szkoleniu 
pracowników w miejscu pracy. W marcu 2021 r. NYSERDA została wybrana przez 
Departament Skarbu USA (U.S. Department of the Treasury) i Departament Pracy USA 
(U.S Department of Labor) do współpracy w ramach ich pierwszego Projekt 
społecznego partnerstwa „Płatności za rezultaty”  (Social Impact Partnerships to Pay for 
Results, SIPRA), który ma na celu zapewnienie szkoleń zawodowych w zakresie czystej 
energii dla bezrobotnych i pracowników o niskich dochodach, podniesienie zarobków 
uczestników i ocenę skuteczności szkolenia. Projekt bezpośrednio wspiera szkolenia 
pracowników w zakresie czystej energii i pomoże wyeliminować bariery w dostępie do 
wysokiej jakości miejsc pracy – zwłaszcza w społecznościach defaworyzowanych.  
  
Senator Chuck Schumer powiedział: „Walka ze zmianami klimatycznymi to nie tylko 
inwestycja w nasze środowisko, to także dobrze płatne miejsca pracy, niższe koszty 
energii i możliwości ekonomiczne. Projekt NYSERDA stawia na pierwszym miejscu 
społeczności znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji i pracowników, którzy znaleźli się 
na pierwszej linii frontu kryzysu klimatycznego, i pozwoli przeszkolić obecnych i 
przyszłych pracowników tak, aby mogli objąć tysiące miejsc pracy związane z czystą 
energią, co zapewni lepszą przyszłość wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork. 
Niezależnie, czy mówimy o morskiej energii wiatrowej, czy też czystym wodorze, stan 
Nowy Jork jest liderem w kraju w zakresie innowacji i produkcji zielonej energii, a 
projekty takie jak ten będą wspierać nasze wysiłki w procesie odchodzenia od paliw 
kopalnych. Będę nadal z całych sił zabiegać o to, aby stan Nowy Jork był w stanie 
dodawać innym energii do walki ze zmianami klimatycznymi, a nasi pracownicy 
posiadali wszystkie umiejętności i wsparcie, którego potrzebują, aby uzyskać wysokiej 
jakości, dobrze płatne miejsca pracy”.  
  
Senator Kirsten Gillibrand powiedziała: „Propozycja projektu NYSERDA to 
inteligentne, innowacyjne podejście do przejścia na czystą energię. Pozwoli ono 
stanowi Nowy Jork na pozyskanie wykwalifikowanych kadr w dziedzinie zielonej energii, 
z jednoczesnym zapewnieniem, że w procesie tym nie zostaną pominięci pracownicy 
zwolnieni z przemysłu paliw kopalnych oraz członkowie społeczności znajdujących się 
w niekorzystnej sytuacji. Apeluję do Administracji ds. Rozwoju Gospodarczego 
(Economic Development Administration) o przyjęcie wniosku dotyczącego tego 
dofinansowania”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Paul D. Tonko, powiedział: „Szkolenie naszych 
pracowników w zakresie czystej energii przynosi ogromne korzyści w naszych 
działaniach na rzecz rozwiązania kryzysu klimatycznego, a także napędza innowacje i 
wzmacnia amerykańską gospodarkę. Od dawna prowadziłem w Kongresie działania na 
rzecz inwestowania w związane z czystą energią miejsca pracy na miarę przyszłości i z 
ogromnym zadowoleniem przyjmuję dzisiejszą zapowiedź, która będzie stanowiła 
solidną kontynuację tych działań. Dziękuję gubernator Hochul, NYSERDA i wszystkim 
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tym, których zaangażowanie daje nowe możliwości tysiącom mieszkańców stanu Nowy 
Jork i zapewnia, że nasz stan przewodzi w walce o silniejszą, czystszą i bardziej 
inkluzywną przyszłość”.  
  
Senator stanu, Kevin Parker, powiedział: „Gdy podejmujemy działania, aby przetrwać 
pandemię, zapewnienie miejsc pracy z godną płacą i dodatkowymi świadczeniami 
będzie niezbędne, aby pomóc rodzinom stanąć na nogi. Dziękuję gubernator Hochul i 
NYSERDA za tę inicjatywę, która zapewni członkom społeczności znajdujących się w 
potrzebie możliwości zatrudnienia w sektorze czystej energii. Program Good Jobs 
Challenge pozwoli nam stworzyć nowe możliwości dla osób poszukujących pracy, przy 
jednoczesnym dążeniu do osiągnięcia naszych celów w zakresie czystej energii”.  
  
Wiceprezes organizacji International, International Brotherhood of Electrical 
Workers (IBEW), Michael Welsh, powiedział: „Współpraca ze stanem Nowy Jork i 
uczelniami jest skutecznym sposobem na wprowadzenie nowych, dobrze 
przygotowanych stażystów do naszych związkowych programów rozwoju ścieżki 
kariery. IBEW docenia to, jak ten program reprezentuje interesy pracowników 
związkowych naszego stanu, z których wielu coraz częściej widzi swoją przyszłość w 
miejscach pracy związanych z czystą energią”.  
  
Współzałożyciel i wiceprezes Fundacji 400, wielebny dr Kahli Mootoo, powiedział: 
„Współpraca z naszymi publicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego w celu 
zapewnienia ścieżek wiodących do nowych możliwości rozwoju zawodowego w 
ekologicznych branżach i zapewnić te możliwości dla członków historycznie 
defaworyzowanych i marginalizowanych społeczności, jest po prostu doskonałym 
pomysłem. A wszystko to w ramach zainicjowanego przez NYCCEE przedsięwzięcia 
opierającego się na sprawiedliwości społecznej, która zapewnia fundament 
pokoleniowego bogactwa dla tych, którzy kiedyś zostali zapomniani, jednocześnie 
zapewniając przyjazne dla środowiska zasoby energii, z których będzie korzystało 
następne 100 pokoleń. Po prostu doskonałe”.  
  
Prezydent Kingsborough Community College działającego w ramach City 
University of New York (CUNY), dr Claudia V. Schrader, powiedziała: „Cele 
NYCCEE silnie pokrywają się z wysiłkami CUNY i zaangażowaniem władz stanu Nowy 
Jork na rzecz tysięcy młodych ludzi i dorosłych, którzy zasługują na możliwość 
uzyskania dobrze płatnych miejsc pracy w branży czystej energii. Plan NYCCEE 
wykorzystuje zasoby i kompetencje stanowych uczelni publicznych i z niecierpliwością 
czekamy na współpracę z wszystkimi zainteresowanymi w celu określenia programu 
nauczania i usunięcia barier w dostępie do nowych możliwości biznesowych na miarę 
XXI wieku”.  
  
Prezydent Monroe Community College działającego w ramach State University of 
New York (SUNY Monroe), dr DeAnna Burt-Nanna, powiedziała: „SUNY Monroe jest 
ogromnie zadowolony, że może być częścią tego projektu, który stwarza szansę 
stworzenia solidnego systemu wymiany programów nauczania i szkoleń między 
uczelniami oraz który przyniesie znaczące korzyści studentom ze środowisk 



defaworyzowanych ekonomicznie i historycznie marginalizowanych. Współpraca w 
ramach NYCCEE pomoże stworzyć ścieżki rozwoju kariery dla wszystkich, którzy są 
zainteresowani pracą w sektorze czystej energii”.  
  
Dyrektor Stowarzyszenia Profesjonalistów Branży Szkoleń i Rynku Pracy w stanie 
Nowy Jork (New York Association of Training and Employment Professionals, 
NYATEP), Melinda Mack, powiedziała: „Wierzymy, że NYSERDA i NYCCEE 
posiadają wyjątkowe możliwości w zakresie stworzenia dobrych miejsc pracy dla 
Amerykanów. NYATEP wierzy w budowanie i wzmacnianie takich jak to partnerstw, aby 
połączyć pracodawców, którzy mają potrzeby zatrudniania, z organizacjami, które 
wspierają i szkolą zwalnianych pracowników i osoby z defaworyzowanych 
społeczności”.  
  
Dyrektor Association for Energy Affordability (AEA), David Hepinstall, powiedział: 
„Jako lider sektora elektryfikacji budynków NYCCEE, AEA jest zaangażowane w 
integrację kompetencji wielu naszych interesariuszy w celu stworzenia skutecznych 
ścieżek rozwoju pracowników i zapewnienia osobom uczącym się nowych umiejętności 
potrzebnych w poszukiwanych profesjach”.  
  
Główny specjalista ds. rozwoju gospodarczego w Centrum Rozwoju 
Gospodarczego (CEG), Mark Eagan, powiedział: „Aby wspomóc wysiłki NYSERDA, 
CEG wykorzysta naszą rolę regionalnego lidera w celu zebrania pracodawców z branży 
czystej energii, studentów, uczących się dorosłych i innych kluczowych interesariuszy, 
aby wszystkim zapewnić możliwość skorzystania z tego programu. Zapewnimy 
ekspertów merytorycznych, którzy będą doradzać w zakresie programów nauczania i 
rozwoju programu, będziemy prowadzić i uczestniczyć w spotkaniach, oraz przeglądać 
dokumenty i kompilować dane, aby zapewnić pokonywanie ewentualnych barier, a 
także dokumentować i replikować sukces programu”.  
  
Wiceprezes i główna strateg Korporacji Rozwoju Gospodarczego miasta Nowy 
Jork (New York City Economic Development Corporation, NYCEDC), Lindsay 
Greene, powiedziała: „Cele NYSERDA w realizacji programu Good Jobs Challenge są 
w dużej mierze zbieżne z wysiłkami NYCEDC i odzwierciedlają zaangażowanie 
administracji stanu Nowy Jork na rzecz tysięcy młodych ludzi i dorosłych, którzy 
zasługują na możliwość zdobycia dobrze płatnych miejsc pracy. Plan NYSERDA 
dotyczący stworzenia rozbudowanego systemu wymiany programów nauczania oraz 
szkoleń w kampusach jest rozsądny i popieramy priorytetowe traktowanie kwestii 
sprawiedliwości ekologicznej w ramach tego planu”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Międzystanowej Rady ds. Odnawialnych Źródeł 
Energii (Interstate Renewable Energy Council, IREC), Larry Sherwood, powiedział: 
„IREC ma przyjemność pełnić rolę lidera sektora energii słonecznej w tej inicjatywie. W 
ramach usług konsorcjum, wdrożymy nasze Krajowe Porozumienie w sprawie 
Pracowników Sektora Czystej Energii (National Clean Energy Workforce Alliance) oraz 
coroczny Krajowy przegląd miejsc pracy w sektorze energii słonecznej (National Solar 



Jobs Census), a także nasze interaktywne mapy kariery, aby pomóc mieszkańcom 
stanu Nowy Jork w zdobyciu dobrych miejsc pracy”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Producentów Regionu Central New 
York (Manufacturers Association of Central New York, MACNY), Randy Wolken, 
powiedział: „MACNY, jako regionalny i ogólnostanowy lider branżowy, jest 
zaangażowane w zgromadzenie zaawansowanych firm produkcyjnych działających w 
obrębie łańcucha dostaw czystej energii, jak również studentów, uczących się dorosłych 
i innych kluczowych interesariuszy, tak aby wszyscy mieli możliwość skorzystania z 
tego programu”.  
  
Założycielka i prezes Arch Street Communications, Nora Madonick, powiedziała: 
„Kiedy pracownicy zajmujący się czystą energią spojrzą w lustro za 10 lat, co zobaczą? 
Dzięki pomocy NYCCEE, nasza przyszłość i przyszłość stanu Nowy Jork rysuje się w 
jasnych kolorach. Arch Street Communications docenia inicjatywę NYSERDA w 
łączeniu edukacji i możliwości na rynku pracy, przy jednoczesnym stworzeniu 
sprawiedliwych podstaw dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork, aby mogli w 
pełni skorzystać z szans oferowanych przez zieloną gospodarkę”.  
  
Więcej informacji na temat inicjatyw NYSERDA w zakresie szkolenia i rozwoju 
pracowników znajduje się tutaj.  
  
Aby uzyskać dodatkowe informacje o NYCCEE, jak również pełną listę członków 
konsorcjum, należy kliknąć tutaj.  
  
Sztandarowa ustawa klimatyczna 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. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
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docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
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