
 
 גאווערנער קעטי האוקול   3/8/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלערדיגע פאבריצירונג -55גאווערנער האוקול אנאנסירט דער אנהויב פון ארבעט אויף די 
 איינריכטונג פון ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ אין אלבאני קאונטי  

  
נייע גרינע דזשאבס ביי סלינגערלאנדס    1,600קאמפאני האט פארשפראכן צו שאפן איבער 

 איינריכטונג 
  

דרייוו׳ -ע פאבריק וועט פארברייטערן קאמפאני׳ס ליניע פון ׳דזשען סק. פוסיג 350,000נייע 
 היידרָאדזשען פיּועל צעל סיסטעמען 

  
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן דער אנהויב פון ארבעט פאר די נייסטע פאבריצירונג  
איינריכטונג פון ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ ביי דעם ׳וויסטע׳ טעכנאלאגיע קאמפוס אין סלינגערלאנדס, אלבאני 

ע קאפיטאל ראיאן  נייע דזשאבס ביי איר לעצט 1,633קאונטי. די קאמפאני האט פארשפראכן צו שאפן  
לאקאציע, דערגאנצען ניו יארק סטעיט׳ס שטארקע אונטערנעמונג צו ריינע, באנייבארע און 

שטאנדהאפטיגע ענערגיע. די נייע לאקאציע שטיצט די קאמפאני׳ס אונטערנעמונגען צו באדייטנד  
עניצט צו באקרעפטיגן  דרייוו׳ פיּועל צעל סיסטעמען, וועלכע ווערן ג-פארברייטערן איר ליניע פון ׳דזשען

 עלעקטרישע מאטארן אין דעם עלעקטרישן מאביליטעט מארקעט. 
   

״מיין אדמיניסטראציע איז פארשפראכן צו אגרעסיוו נאכגיין עקאנאמישע אנטוויקלונג געלעגנהייטן וועלכע  
 ול געזאגט.האט גאווערנער האוקוועגווייזיגע ריינע ענערגיע צילן,״ -גלייכן זיך אויס מיט אונזער לאנד

״אונזער טראנזיציע צו ריינע ענערגיע וועט אונז נישט נאר העלפן זיך אפצורופן צו קלימאט ענדערונג און  
קלענערע יוטיליטי אויסגאבן, עס וועט אונטערצינדן אונזער עקאנאמישע ערהוילונג און שאפן גוטע  

אמארבעטער אין אונזער אויפגאבע צו  דזשאבס. מיר זענען דאנקבאר צו האבן ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ אלס א צוז
 ווערן דעם לאנד׳ס צענטער פאר ריינע ענערגיע אנטוויקלונג.״  

   
  350,000מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג צו בויען, אויסשטאטען און אויסריכטן די נייע  55די דאזיגע 

פארברייטערן פראדוקציע, וועירהאוזינג און  סק. פיסיגע ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ פאבריק וועט געניצט ווערן פאר 
אין פיּועל צעל לייזונגען פאר  -דרייוו׳ ליניע, וועלכע טוט אנבאטן דרַאּפ-סערוויסינג פון דעם ׳דזשען 

נייע   1,633עקזיסטירנדע עלעקטריש טרָאק פלאטן. אין צוגאב האט דער קאמפאני פארשפראכן צו שאפן 
בס אין אלבאני קאונטי צו שטיצן איר נייע ריינע ענערגיע  דזשא 701דזשאבס און אנטהאלט נאך 

  45( האט מסכים געווען צוצושטעלן ביז ESDפראדוקציע געברויכן. ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )
באזירטע ׳גרינע עקסעלסיָאר דזשָאב טעקס קרעדיטס׳ צו מוטיגן דאס -מיליאן דאלער אין פונקציאנירונג

( בָאורד  NYPAדזשאבס. אין צוגאב, וועט דער ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט ) שאפן און אנהאלטן גרינע
קאסט ׳ריטשארדזש  -׳ס נידעריגע NYPAָאוו טרָאסטיס וועט איבערקוקן אן עלעקטרישע אויסטיילונג פון 

    ניו יארק׳ עלעקטרישע פראגראם ביי איר פובליק זיצונג ביי איר פובליק זיצונג שפעטער דעם מאנאט.
  



CEO ,״׳ּפלָאג ּפַאווער׳ שטאלצירט זיך צו ווייטער   פון ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ ענדי מארש האט געזאגט
פארברייטערן איר גרינע היידרָאדזשען נעטווָארק מיט אונזער נייע פאבריצירונג פאבריק וועלכע געפונט  

יאר צוריק. מיר זענען   25רן זיך אין ניו יארק סטעיט׳ס אלבאני קאונטי, וואו מיר זענען געגרונדעט געווא
דאנקבאר אז אונזער היים סטעיט ניו יארק פירט דעם וועג אויף ריינע, באנייבארע און שטאנדהאפטיגע  

ענערגיע אונטערנעמונגען, און אז די ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ גרינע היידרָאדזשען לייזונגען קענען שפילן אזא 
קארבאניזאציע סטראטעגיע. איך וויל דאנקען אונזער -דע וויכטיגע ראלע אין דעם סטעיט׳ס אויספירליכע 

עס סענאט מאיאריטעט  -ערוועהלטע באאמטע און צוזאמארבעטער, אריינגערעכנט גאווערנער האוקול, יו
און   NYPAפירער טשארלס שומער, קאנגרעסמאן פאול טאנקא, ׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳, 

אונז העלפן וואקסן אונזער אנוועזנהייט אין ניו יארק און שאפן מער  אלבאני קאונטי, פאר זייער שטיצע אין 
 נייע גרינע דזשאבס ביי אונזער לעצטערע קאפיטאל ראיאן לאקאציע.״   1,600ווי  

  
דעזיגנירט -CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אמטירנדע קאמיסיאנערין און פרעזידענט און 

יט איז אנטשלאסן צו א באנייבארע צוקונפט און ריינע ענערגיע  ״ניו יארק סטע האוּפ נייט האט געזאגט,
נויטיג צו דעם ציל. מיר שטאלצירן זיך מיט די ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ פארברייטערונג און  -איז העכסט

ראנקיגע גרינע דזשאבס לענגאויס דעם סטעיט, אבער זייער  -פארשפרעכונג נישט נאר צו שאפן העכסט
ט צו דעם עמפייער סטעיט אזוי ווי מיר שטיצן ווייטער א גרינע עקאנאמיע אנגעהאלטענע אנטשלאסנקיי

 און בויען א בעסערע ניו יארק סטעיט פאר צוקונפטיגע דורות.״  
  

דזשאסטין אי. דריסקאל האט  CEOניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיגע פרעזידענט און 
פירן פון גרינע היידרָאדזשען טעכנאלאגיע  -יבן דאס פאראויס״׳ּפלָאג ּפַאווער׳ טוט ווייטער טרי געזאגט,

ביי איר לאקאציעס לענגאויס דעם סטעיט אזוי ווי ניו יארק פירט דעם וועג פאראויס אויף צו דערגרייכן א  
דער ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ באשלוס זיך ווייטער צו פארברייטערן אין אלבאני קאונטי   ריינע ענערגיע עקאנאמיע.

איז א באדייטנדע עקאנאמישע שטיצע צום ראיאן און א געווינס   —דזשאבס  1,600יג איבער שאפנד —
 פאר דעם סטעיט אין אוואנסירן איר דרייסטע קלימאט אקציע צילן.״  

  
דאריען עם.  CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און 

ע סטראטעגישע פארברייטערונג פון ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ צייגט זייער  ״די לעצט האריס האט געזאגט,
וויכטיג צו די ריינע  -אנגייענדע פירערשאפט און אנטשלאסנקייט צו אנטוויקלען טעכנאלאגיעס קריטיש

ענערגיע טראנזיציע און אדרעסירן קלימאט ענדערונג. די אינאווירטע פיּועל צעל סיסטעמען וועלכע וועלן  
יצירט אין דעם קאפיטאל ראיאן שטיצן די סטעיט׳ס ארבעט צו רעדוצירן עמיסיעס פון די  ווערן פאבר

וועגווייזיגע ציל צו רעדוצירן  -טראנספארטאציע סעקטאר און אוואנסירן גאווערנער האוקול׳ס לאנד
 יארהונדערט.״  -פראצענט ביז מיטל 85עמיסיעס 

  
מיליאן דאלערדיגע היידרָאדזשען פיּועל צעל אינאוואציע   125איר  פנטהאט לעצטנס געע׳ּפלָאג ּפַאווער׳ 

  אנגעהויבן קאנסטרוקציעדזשאבס, און האט אויך  380צענטער אין מאנראו קאונטי וועלכע וועט שאפן  
מיליאן דאלערדיגע, טעכנאלאגיש פארגעשריטענע, גרינע היידרָאדזשען פיּועל פראדוקציע  -290אויף א 

איינריכטונג און עלעקטריציטעט סובסטאנציע ביי דעם מערב ניו יארק וויסנשאפט, טעכנאלאגיע און 
אונטי. די קאמפאני, וועלכע איז די  ( אין דזשענעסי קSTAMPפארגעשריטענע פאבריצירונג פארק )

מעגַאווַאט  -450ערשטע טענאנט ביי די נייע פאבריצירונג פארק, פינאנצירט אויך די קאנסטרוקציע פון א  
עלעקטריציטעט סָאבסטאנציע אויפ׳ן פלאץ וואס וועט שטיצן איר היידרָאודזשען פראדזשעקשען 

האט ׳ּפלָאג ּפַאווער׳   2019. אין  STAMPהייטן ביי איינריכטונג און צוקונפטיגע אויפשטייגונג געלעגנ
  3.7אנאנסירט אירע פלענער צו פארברייטערן איר אנוועזנהייט אין ניו יארק סטעיט, אינוועסטירנדיג  

מיליאן דאלאר אוועקצושטעלן א ׳מעמברעין עלעקטרָאוד אסעמבליס׳ איינריכטונג אין ראטשעסטער'ס  
 נייע דזשאבס.   80ג איבער ׳איסטמען ביזנעס ּפארק׳, שאפנדי

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-opening-125-million-plug-power-hydrogen-fuel-cell-innovation-center&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aMffe4R2N%2FijAvyOiScelyB%2Bq1UjpiasAwvVww5d1oM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-opening-125-million-plug-power-hydrogen-fuel-cell-innovation-center&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aMffe4R2N%2FijAvyOiScelyB%2Bq1UjpiasAwvVww5d1oM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-opening-125-million-plug-power-hydrogen-fuel-cell-innovation-center&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aMffe4R2N%2FijAvyOiScelyB%2Bq1UjpiasAwvVww5d1oM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-construction-start-largest-green-hydrogen-plant-north-america&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C55c00827b71c48b1accd08da0141adc6%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637823678851133430%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VOumKRiTCjIoC8rJw376UdA3kF4nhjD%2F98JBJhfzowA%3D&reserved=0


די לעצטע אינוועסטירונג פון ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ דערגאנצעט גאווערנער האוקול׳ס אנערקענונג פון גרינע  
קארבאניזאציע סטראטעגיע. אין איר  -היידרָאדזשען׳ס וויכטיגקייט צו ניו יארק סטעיט׳ס אויספירליכע דע

אוקול אויסגעמאלדן אז דער סטעיט וועט אונטערנעמען  סטעיט ָאוו דע סטעיט האט גאווערנער ה 2022
עטליכע דירעקט אקציעס צו שטיצן אנטוויקלונג פון גרינע היידרָאדזשען און אינוועסטירן אין קאמיוניטיס,  
אריינגערעכנט נאכיאגן פעדעראלע פינאנצירונג צו שאפן א גרינע היידרָאדזשען צענטער און קאמבינירן  

קארבאניזאציע. אין -יץ פאקוסירט אקטיוויטעטן אויף אן איינציגן בליק פאר דעפראדוקציע און אויסנ
צוגאב, וועט דער דעפארטמענט פון פובליק סערוויס, ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון  

ענווייראנמענטאלע אפהיטונג, און דער ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אגענטור וועט  
גרינע היידרָאדזשען רעגולאטאר פרעימוואורק צו מעסטן עמיסיעס רעדוקציע און  אנטוויקלען א 

געזונטהייט בענעפיטן און וועט אפשאצן און אנטוויקלען קָאודס און סטאנדארטן צו פארזיכערן די זיכערע  
    אפעראציע פון גרינע היידרָאדזשען אונטערנעמונגען.

  
אין אלבאני קאונטי, האט געשאפן די ערשטע קאמערציעלע   1997׳ּפלָאג ּפַאווער׳, געגרונדעט אין 

מארקעט פאר היידרָאודזשען פיּועל צעל טעכנאלאגיע, און אלס רעזולטאט האט זי ארויסגעשטעלט 
  —מער ווי סיי וועלכע קאמפאני אין די וועלט  —מאביליטי -פיּועל צעל סיסטעמען פאר אי 38,000איבער 

קויפער פון פליסיגע היידרָאודזשען, האבנדיג געבויט און אפערירט א   און זי איז געווארן די גרעסטע
'היידרָאודזשען הייוועי' איבער גאנץ צפון אמעריקע. ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ האט אנאנסירט א שותפות פריער  

גרופע׳, איינע פון די פירנדע דרום קארעִישע ביזנעס גרופעס, כדי צו פארשנעלערן  SKדעם יאר מיט ׳
יבערגאנג צו היידרָאודזשען אלס אן אלטערנאטיווע ענערגיע מיטל אין אזיאנע מארקעטס. דורך דאס אר

די שותפות פלאנירן ביידע פירמעס צו צושטעלן היידרָאודזשען ברענשטאף צעל סיסטעמען, 
היידרָאודזשען ברענשטאף סטאנציעס און עלעקטרָאולייזערס צו די קארעאנע און ברייטערע אזיאנע 

גרעסטע קאר פירמע,׳רענאוט  -ס. ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ ארבעט אויך בשותפות מיט אייראפע'ס צווייטמארקעט
 געטריבענע קאמערציעלע טראקס. -גרופע׳ פון פראנקרייך, צו פראדוצרין פיּועל צעל

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

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

קלימאט פירערשאפט און   פאנדעמיע. מיט׳ן דורכפירן די  19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
קאמיוניטי באשיצונג געזעץ, האט זיך ניו יארק געשטעלט אין א ריכטונג צו עררייכן אירע מאנדאט צילן צו  

  2040עמיסיע עלעקטריציטעט סעקטאר ביז -נייטראליטעט, אריינרעכענענדיג א זערא-עררייכן קַארבאן
- . עס בויט אויף ניו יארק׳ס פריער2030ביז פראצענט פון באנייאיגע ענערגיע אויפטרייבונג   70מיט 

ומדערהערטע אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן דאס שאפן פון זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער  א
  6.8איבערניץ פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט,  - פארנעמיגע ענערגיע-גרויס 91ביליאן דאלער אין  21

ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע,  1.8סיעס,  ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע עמי
ביליאן   1.2ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער -ביליאן דאלער פאר זויבערע 1איבער 

 גרינע באנק׳ פארפליכטונגען.   NYדאלער אין ׳
  

ין ניו יארק׳ס ריינע  דזשאבס א 150,000אלעס אינאיינעם האבן די אינוועסטירונגען געשטיצט איבער 
פראצענט אין די פעלד פון פארשפרייטע סָאלַאר  2,100, אן אויפשטייג פון 2019ענערגיע סעקטאר אין 

מעגַאווַאטס פון ווינט ענערגיע   9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זינט 
ו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן  . אונטער דעם קלימאט אקט וועט ני2035אויפן וואסער ביז 
. דער קלימאט אקט  2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון   85פארפעסטונג דורך -גרינהויז גאז לופט

פראצענט, פון די בענעפיטן פון   40פראצענט, מיט א ציל פון   35וועט אויך פארזיכערן אז לכל הפחות 
רן דירעקטירט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און  זויבערע ענערגיע אינוועסטירונגען ווע

גינציגקייט ציל צו רעדוצירן ענערגיע באניץ  -ענערגיע 2025גלייכצייטיג מאכן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185אויפ׳ן פלאץ מיט 



  
  CEOר יאר צוריק האט מיך געזאגט ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ ״פי סענאטאר טשארלס שומער האט געזאגט, 

ענדי מארש אז אויב זיינע פיּועל צעלס ווערן אריינגערעכנט אין דער פעדעראלער אינוועסטירונג טעקס  
,  ITCקרעדיט, וועט די קאמפאני גיך שטייגן. ער איז א מענטש וואס האלט ווארט. געטריבן דורך דער 

יטער אנהאלטן דאס שטייגן אויף אן אויסערגעווענליכע פארנעם, מיט טויזנטע נייע  טוט ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ ווי
דזשאבס און מער אויפ׳ן האריזאנט. איך לויב די קאמפאני, ניו יארק סטעיט און אלבאני קאונטי פאר 

הויבן און  אנערקענען אז ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ צוקונפט זאל דא זיין אין דעם קאפיטאל ראיאן, וואו זיי האבן אנגע
זענען געשטיגן אלס א ריכטיגע עקאנאמישע עלעקטריציטעט אויפטרייבער. איך קען נישט ווארטן צו זען  

 די נייע געביידע אנגעפילט מיט ארבעטער.״  
  

״׳ּפלָאג ּפַאווער׳ איז א פיאנער אין די   סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,
על צעל טעכנאלאגיע און צוזאמארבעטשאפטן ווי דער דאזיגער  פארגעשריטענסטע היידרָאדזשען פיּו

זענען דעם שליסל צו פארזיכערן אז ניו יארק בלייבט ווייטער א פירער אין גרינע טעכנאלאגיע. די 
דזשאבס אין אלבאני קאונטי און שטיצן   2,300אינוועסטירונג וועט שאפן אדער אנהאלטן איבער 

וויכטיגער צייט. איך קוק ארויס צו ווייטער  -יגקייט אין אזא קריטישאמעריקאנע ענערגיע זעלבסטשטענד
ארבעטן מיט גאווערנער האוקול און ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ צו געפונען ריינע ענערגיע לייזונגען פאר ניו יארק און  

 ווייטער.״  
  

״איך האב געזען ערשטהאנטיג, דורכאויס מיינע פילע יארן   קאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט,
פון ארבעטן מיט ׳ּפלָאג ּפַאווער׳, אז עס איז דא אסאך זיך צו איינצושאפן דורך אינוועסטירן אין  

פארגעשריטענע ריינע ענערגיע טעכנאלאגיעס, פון שאפן נייע דזשאבס, צו פארזיכערן אמעריקע׳ס  
קארבאניזאציע. אונזער קאפיטאל ראיאן איז  -יך צו ציען פאראויס צו דעגלאבאלער פארמעסטערישקייט, ז

א צענטער פון אינאוואציע און מיט שטארקע אינוועסטירונגען אריינגענומען די וועלכע זענען אויסגערעכנט 
געווארן אין דער אויסמעלדונג האבן מיר די פעאיגקייט פון פירן דעם לאנד אין אנטוויקלען די ריינע  

יצירונג פון דעם צוקונפט. איך דאנק ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ פאר זייער דרייסטע אינוועסטירונג אין אונזער  פאבר
ראיאן און גאווערנער האוקול פאר איר פירערשאפט טרייבנדיג ריינע ענערגיע און קלימאט אקציע 

 לענגאויס ניו יארק סטעיט.״ 
  

ויב פון ארבעט אויף די פאבריצירונג  ״די אנהסטעיט סענאטאר ניעל ברעסלין האט געזאגט, 
איינריכטונג פון ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ אין אלבאני קאונטי איז א ריזיגע געווינס פאר דעם קאפיטאל ראיאן, מיט  

טויזנטע קביעות׳דיגע דזשאבס פלאנירט. די גרינע היידרָאדזשען ביזנעס וועט העלפן דעם סטעיט זיך  
 באנייבארע און שטאנדהאפטיגע ענערגיע צילן.״  ציען און צו עררייכן אירע-פאראויס

  
״ניו יארק׳ס קאפיטאל ראיאן פירט ווידעראמאל מיטגליד פעטרישע פעהי האט געזאגט, -אסעמבלי

׳סטן יארהונדערט. דורך אן  21דעם וועג ווען עס קומט צו בויען די גרינע עקאנאמיע פון דעם  
בעטשאפטן צו שטיצן דאס שאפן דורך ׳ּפלָאג ּפַאווער׳  פריוואטע צוזאמענאר-איינדרוקספולע ריי פובליק

נייע גרינע דזשאבס ביי איר נייע פיּועל צעל פאבריצירונג ארט, טוט ׳ּפלָאג ּפַאווער׳   1,600פון איבער  
פארשטעלן א מוסטער פון וואס דער צוקונפט פון פאבריצירונג און א גרינע עקאנאמיע מיינט פאר ניו  

-ף א ברייטערן פארנעם. אזוי ווי מיר זוכן זיך אריבערצופירן פון אונזער פאסיליארק׳ס עקאנאמיע אוי
געטריבענע אינפראסטרוקטור, וועלן קאמפאניס ווי ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ שפילן א הויפט ראלע אין  -ברענשטאף

ן הארט דא טרייבן די טראנזיציע. איך לויב ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ פאר אינוועסטירן וואו עס האט זיך אנגעהויב
אין דעם קאפיטאל ראיאן און איך קוק ארויס מיט חשק צו שטיצן זייער ארבעט און וואוקס אין די  

 צוקונפטיגע יארן.״  
  

״עס פריידט מיך שטארק צו  מיטגליד דזשאן טי. מעקדאנעלד, דער דריטער, האט געזאגט, -אסעמבלי
כטונג הייבט היינט אן די ארבעט אין אלבאני קאונטי.  זען אז די נייסטע ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ פאבריצירונג איינרי



דער דאזיגער נייער פראיעקט איז א גרויסע געווינס פאר אונזער ארטיגער עקאנאמיע און אונזער  
נייע דזשאבס צו דעם קאפיטאל ראיאן   1,000ענוויירָאנמענט. נישט נאר וועט עס אריבערברענגען איבער 

 גיע וועט אויך העלפן פירן דעם וועג צו א קַארבָאנלאזע צוקונפט.״  נאר די פארגעשריטענסטע טעכנאלא
  

״׳ּפלָאג ּפַאווער׳ האט געהאט די  אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דעניעל פי. מעקאוי האט געזאגט, 
מעגליכקייט און די געלעגנהייט זיך צו פארברייטערן אין א צאל אנדערע סטעיטס; פונדעסטוועגן, א דאנק  

אמיאונגען ביי דער קאונטי און פון גאווערנער האוקול, קומט דער פירער פון די היידרָאדזשען  אונזערע ב
פיּועל אינדוסטריע קיין ׳וויסטע׳ טעכנאלאגיע פארק. דאס איז איינע פון די מערסט באווירקנדע  

שאבס מיט באצאלטע דז-גוט  1,600אינוועסטירונגען אין אלבאני קאונטי וועלכע עס וועט פירן צו איבער 
. די דאזיגע אנהויב פון ארבעט בויט אויף די  2026מיליאן דאלער ביז   300א ּפעירָאל פון איבער 

שָאר ווינט ענערגיע פראיעקטן ביי די פארטס פון אלבאני און קאאימענס וואס מאכט די -היסטארישע ָאף
 פאבריצירונג.״  קאפיטאל ראיאן אן אינטערנאציאנאל אנערקענטע צענטער פאר ריינע ענערגיע 

  
״דער צוקונפט איז גרין, און דער  , לוווען האט געזאגט-בעטלעהעם טאון סופערווייזער דעיוויד וואן 

גרינער צוקונפט איז אט דא אין בעטלעהעם. אונזער פלאנירונג און אינזשינערונג טיעמס ארבעטן נאענט 
מיט דעם טאון פון ניו סקאטלענד, אלבאני קאונטי, און די ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ פארשטייער אויף גיך און  

דער פראיעקט זאגט עדות אויף בעטלעהעם׳ס   ביז׳ן געבוי. ווירקזאם צו פירן דעם פראיעקט פון באגריף
גינציגע צוגאנג און אנטשלאסנקייט צו ריינע ענערגיע, און מיר ערווארטן אז עס בלויז דער אנהייב -ביזנעס

 פון מער גרינע ביזנעסער אין דעם צוקונפט.״  
  

ר טאון ָאוו ניו סקאטלענד ״דע נייע סקאטלענד טאון סופערווייזער דאגלעס לעגראנזש האט געזאגט,
איז סיי דערפרייט און סיי שטאלץ צו העלפן פארמיטלען דעם דערפרייענדן נייעם פראיעקט דורך ׳ּפלָאג  

ּפַאווער׳. אונזער צוזאמארבעטשאפט מיט ניו יארק סטעיט, אלבאני קאונטי, ׳ּפלָאג ּפַאווער׳ און,  
ומגלויבליך. אינאיינעם האבן מיר געוויזן וויאזוי  איבערהויפט, דער טאון ָאוו בעטלעהעם איז געווען א

מערערע שיכטן פון רעגירונג, דורך ארבעטן אינאיינעם מיט׳ן פריוואטן סעקטאר, קענען טון אלעס וואס  
איז נויטיג צו ברענגען דזשאבס, נייע איינקונפט און א ריינע ענוויירָאנמענט פאר היינט און אין דעם  

 צוקונפט.״  
  

 .  / https://www.plugpower.comנפארמאציע איבער ׳ּפלָאג ּפַאווער׳, באזוכט: פאר מער אי
  

 לאפמענט״  וועגן ״עמפייער סטעיט דעווע
( איז ניו יארק׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג אגענטור. דער  ESD׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ )

איז צו שטיצן און אונטערהייבן אן אויפגעלעבטע און וואקסנדער עקאנאמיע, דערמוטיגן   ESDמיסיע פון 
דאס שאפן פון נייע דזשאבס און עקאנאמישע געלעגנהייטן, העכערן איינקונפט פאר׳ן סטעיט און אירע  

ָאונס, מוניציפאליטעטן, און דערגרייכן סטאבילע און אויסגעברייטערטע ארטיגע עקאנאמיעס. דורך ניצן ל
צו פארבעסערן   ESDגרענטס, טעקס קרעדיטס און אנדערע סארטן פינאנציעלע הילף, שטרעבט 

פריוואטע ביזנעס אינוועסטירונג און וואוקס צו טרייבן דזשאב שאפונג און שטיצן בליענדע קאמיוניטיס  
טוט אויפזען  איז אויך דער הויפט אדמיניסטראטיווע אגענטור וואס  ESDלענגאויס ניו יארק סטעיט.  

איבער די ניו יארק סטעיט ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס און די מארקעטינג פון ״איי לָאוו  
ניו יארק״, דער סטעיט׳ס איקאנישער טוריזם ברענד. פאר מער אינפארמאציע אויף ראיאנישע קאונסילס 

און   www.regionalcouncils.ny.govאון ״עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט״, באזוכט 
www.esd.ny.gov  . 

  
   NYPAוועגן 

NYPA   איז די גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע קראפט ארגאניזאציע אין דעם לאנד, וועלכע אפערירט
  80רינדיגע מיילן פון טראנסמיסיע ליניעס. מער ווי   1,400אויפטרייבונג איינריכטונגען און איבער   16
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נערגיע.  ע-פראדוצירט איז זויבערע באנייבארע היידראָ  NYPAפראצענט פון די עלעקטריציטעט וואס 
NYPA   ניצט נישט קיין שום געלט פון טעקסעס אדער סטעיט קרעדיט. אירע אפעראציעס ווערן

פינאנצירט דורך דאס פארקויף פון באנדס און איינקונפט פארדינט אינגאנצן דורך פארקויפן עלעקטריק.  
,  טוויטעראון פאלגט אונז נאך אויף  www.nypa.gov פאר מער אינפארמאציע באזוכט

 .  אין-לינקד, און לערטָאמב, אינסטאגראם ,פעיסבוק
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