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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ 
DO KONKURSU Z NAGRODĄ GŁÓWNĄ W WYSOKOŚCI 1 MLN USD NA 

INTELIGENTNE WYKORZYSTANIE ENERGII W STANIE NOWY JORK I IZRAELU  
  

Firmy z siedzibą w Izraelu mają zaproponować technologie pierwszej generacji, 
które przyniosą korzyści przedsiębiorstwom użyteczności publicznej w stanie 
Nowy Jork i przyczynią się do realizacji programu gubernator na rzecz czystej 

energii  
  

Druga runda konkursu rozpoczyna się dzisiaj  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie konkursu 2022 New York Power 
Authority (NYPA) & Israel Smart Energy Challenge, w ramach którego poszukiwane są 
nowatorskie technologie zaproponowane przez firmy z siedzibą w Izraelu, mające 
pomóc w zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorstw użyteczności publicznej w stanie Nowy 
Jork i przyspieszeniu transformacji stanu w kierunku czystej energii. Zwycięska firma, 
która otrzyma nagrodę w wysokości 1 mln USD, będzie współpracować z Urzędem 
Energetycznym Stanu Nowy Jork (New York Power Authority, NYPA), największym w 
kraju przedsiębiorstwem użyteczności publicznej, nad projektami inteligentnych 
innowacji energetycznych, które mogą zostać wdrożone przez NYPA lub inne duże 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w celu wspierania efektywnego dostarczania 
niedrogiej, czystej i niezawodnej energii elektrycznej w skali całego stanu.  
  

„Stan Nowy Jork i Izrael mają długoletnią historię współpracy i wspólny interes w 
opracowywaniu nowych rozwiązań w zakresie czystej energii, ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i przyniosą obopólne korzyści dla naszych 
systemów energetycznych”, powiedziała gubernator Hochul. „Konkurs Smart Energy 
Challenge umożliwi małym, wchodzącym na rynek firmom, współpracę z dużym 
przedsiębiorstwem użyteczności publicznej i pozwoli rządowi stanu Nowy Jork utrzymać 
pozycję lidera w zakresie innowacji, który konsekwentnie dąży do tego, aby do 2040 r. 
sieć elektryczna była w 100 procentach bezemisyjna”.  

  
Konkurs został ogłoszony dzisiaj podczas międzynarodowego wirtualnego webinarium i 
dyskusji panelowej, w trakcie której uczestnicy poznali szczegóły dotyczące nagród i 
wysłuchali wypowiedzi przedstawicieli kilku izraelskich firm, które nawiązały współpracę 
z NYPA.  



NYPA współpracuje z firmą EnergyCom oraz stowarzyszeniem Israel Smart Energy 
Association (ISEA) w celu uruchomienia drugiego konkursu dla innowacyjnych firm z 
siedzibą w Izraelu, aby wspierać kolejną generację ewolucyjnych rozwiązań w zakresie 
czystej energii. Wyłoniona zostanie jedna lub więcej innowacyjnych firm, które będą 
miały możliwość współpracy z NYPA w celu zwiększenia skali ich technologii w 
pilotażowych projektach demonstracyjnych, aby sprostać specyficznym potrzebom 
zakładów energetycznych.  
  
Ambasador i konsul generalny Izraela w stanie Nowy Jork, Asaf Zamir, 
powiedział: „Na arenie międzynarodowej Izrael jest uznawany za centrum 
zaawansowanych technologii, którego siłą napędową są pionierskie innowacje, 
pomysłowość i nastawienie izraelskich przedsiębiorców na realizację projektów. W 
kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym i promowania ekologicznej energii 
podzielamy wiele z tych samych celów i wartości, co rząd stanu Nowy Jork. Nasza 
współpraca przynosi obustronne korzyści i trwałe pozytywne zmiany w przemyśle 
energetycznym na całym świecie. Konkurs 2022 New York / Israel Challenge zapewni 
środki dla dobrze zapowiadającego się start-upu, który ma szansę przekształcić świetny 
pomysł w praktyczne rozwiązanie, przynoszące korzyści w dziedzinie energii w stanie 
Nowy Jork i na szerszą skalę”.  
  
W grudniu, gubernator Hochul i Zamir ogłosili, że firma Prisma Photonics z siedzibą w 
Tel-Avivie, dostawca inteligentnych rozwiązań monitorujących dla infrastruktury 
fizycznej, w 2021 r. wygrała konkurs NYPA za swój system wykrywania problemów z 
liniami przesyłowymi w czasie rzeczywistym.  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor generalny NYPA, Justin E. Driscoll, powiedział: 
„Konkurs 2022 Smart Energy Challenge ma na celu przedstawienie korzyści płynących 
ze współpracy z przedsiębiorstwami użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork dla 
wchodzących na rynek firm z branży czystych technologii i zapewnienie im możliwości 
przetestowania swoich innowacyjnych rozwiązań energetycznych. Przedsiębiorstwa 
użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork zyskają na tej współpracy, a technologie, 
które testujemy i potencjalnie wdrażamy, mogą przyczynić się do wprowadzenia zmian 
w zakresie najlepszych praktyk w Stanach Zjednoczonych i Izraelu oraz wskazać nowe, 
kreatywne sposoby zapewnienia dostaw niedrogiej, czystej i niezawodnej energii 
elektrycznej dla mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
 
Konkurs 2022 NYPA/Israel Smart Energy Challenge będzie koncentrować się na 
technologiach nowej generacji, takich jak:  

- ładowanie pojazdów elektrycznych  
- niezawodność systemów sieci elektrycznych  
- magazynowanie energii  
- zarządzanie energią w budynkach/kampusach  
- analityka danych  
- sztuczna inteligencja  
- wirtualna rzeczywistość  
- technologie elastyczności popytu.  
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Minister ds. gospodarki Izraela w Ameryce Północnej, Anat Katz, powiedziała: 
„Konkurs NYPA Smart Energy Innovation Challenge to doskonały przykład 
nierozerwalnej więzi pomiędzy obywatelami Izraela i stanu Nowy Jork: zarówno 
Izraelczycy, jak i mieszkańcy stanu Nowy Jork pracują razem, wykorzystując swoją 
kreatywność, dobre nastawienie, ducha współpracy i obopólne zainteresowanie 
promowaniem zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Obecnie program ten 
stanowi przykład, jak rozwiązywać problemy i szerzyć wzajemną życzliwość na całym 
świecie. Serdecznie gratulujemy naszym przyjaciołom w stanie Nowy Jork posiadania 
wiodącej pozycji w tej dziedzinie”.  
Dyrektor generalny Israel Smart Energy Association i dyrektor wykonawczy 
EnergyCom, Elad Shaviv, powiedział: „Cieszymy się z możliwości współpracy z 
NYPA. Jako czołowy reprezentant sektora inteligentnych rozwiązań energetycznych, 
Izrael wykorzysta swoje rosnące talenty i wiedzę do dalszego rozwijania procesu 
globalnego przejścia na czystą energię. Konkurs ten pokaże, w jaki sposób wiodące 
przedsiębiorstwo energetyczne może napędzać innowacje, jednocześnie zapewniając 
firmom możliwości do zaprezentowania i przetestowania swoich technologii w celu 
wspólnego opracowania potencjalnych rozwiązań, które przyniosą korzyści dla sektora 
energetycznego na całym świecie”.  
Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 kwietnia. Ogłoszenie wyboru laureatów jest 
planowane na czerwiec.  
  
Zainteresowane firmy mogą uzyskać więcej informacji na temat konkursu oraz 
szczegółów i terminów składania wniosków na stronie internatowej NYPA, ub wysyłając 
wiadomość e-mail do dyrektora ds. zamówień NYPA na adres 
Manuel.Hamalian@nypa.gov.  

  
Wiodący w skali krajowej 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. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
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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 
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.  
  

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, odwiedź stronę www.nypa.gov i obserwuj nas w 
serwisach Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr i LinkedIn.  
  

###  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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