
 
 גאווערנער קעטי האוקול    3/22/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

ראנקירטע קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע מארקעט - ניו יארק אלס העכסטגאווערנער האוקול אנאנסירט 
 אין די פאראייניגטע שטאטן  

  
וואוינונגען לענגאויס דעם    200,000גענוג צו סערווירן איבער  —איבער איין גיגאוואט אינסטאלירט 

 סטעיט 
  

  און קאסטומערס פאר געלטער געשפארטע גאראנטירטע ליפערט ענערגיע סָאלַאר קאמיוניטי
   אויסגאבן ענערגיע טערמיניגע- לאנג יארקער  ניו סטאביליזירט ענערגיע באנייבארע

   
פראצענט   70שטיצט סטעיט׳ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ ציל צו טרייבן 

, און גאווערנער׳ס ציל צו  2030טרישע ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז פון סטעיט׳ס עלעק
   2030גיגאוואט סָאלַאר ענערגיע ביז  10עררייכן  

   
  

גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז ניו יארק איז געווארן דער גרעסטער קאמיוניטי סָאלַאר 
ענערגיע מארקעט אין די פאראייניגטע שטאטן מיט איבער איין גיגאוואט קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע 

ניו יארק האט  עיט.שטובער איבער׳ן סט  209,000גענוג צו סערווירן  —אינסטאלירט און אפעראציאנעל 
אויך די גרעסטע ּפייּפליין אין דעם לאנד מיט גענוג קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע אונטער קאנסטרוקציע צו 

שטובער, וועלכע וועט פארזיכערן אנגייענדע צוטריט צו ריינע צוגענגליכע סָאלַאר  401,000סערווירן נאך 
ם צוקונפט. די היינטיגע אנאנסמענט פארשנעלערט ענערגיע פאר אלע ניו יארקער פאר פילע יארן אינ׳

פארשריט צו טרעפן צו די קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ)קלימאט אקט( ציל צו 
, און די 2030פראצענט פון סטעיט׳ס עלעקטרישע ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז  70טרייבן 

 . 2030ט סָאלַאר ענערגיע ביז גיגאווא 10גאווערנער׳ס ציל צו עררייכן 
  

מיט איבער איין גיגאוואט קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע  —וועגווייזיגן גרייכפונקט -״עררייכן דעם לאנד
צייגט אויף ניו יארק׳ס אגרעסיווע געיעג נאך ריינע ענערגיע אלטערנאטיוון וועלכע וועלן  —אינסטאלירט 

ברענגען איין טריט נאענטער צו א קארבאן נייטראלע צוקונפט,״  אונטערצינדן אונזער עקאנאמיע און אונז
״ניו יארק מאכט ווידעראמאל ריינע ענערגיע היסטאריע, און מיט פילע  האט גאווערנער האוקול געזאגט.

פאמיליעס אויסשטייענדיג דעם עול פון שטייגנדע ענערגיע קאסטן בלייבט מיין אדמיניסטראציע 
ן צוטריט צו סָאלַאר ענערגיע, וועלכס וועט ליפערן געשפארטע געלטער און אנטשלאסן צו פארברייטער 

 סטאביליזירן עלעקטריציטעט בילס און גלייכצייטיג נאכקומען אונזער אגרעסיווע קלימאט צילן.״ 
  

שטובער  200,000״איבער איין גיגאוואט פארשריטן איז היינט געמאכט געווארן צו באקרעפטיגן איבער 
״ווען מיר קלערן אריין  האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין.ניו יארק סטעיט,״ לענגאויס 

אין דעם צוקונפט פונ׳ם סטעיט מוזן מיר קלערן סיי איבער די עקאנאמישע הצלחה אויף וועלכע מיר צילן 
ניו יארקער קוקן צום  און סיי איבער דעם וואוילזיין פון אונזערע קינדער. איצט, ווען יענע צוקונפטיגע דורות



היינטיגן טאג וועלן זיי וויסן אז פארשריטן זענען געמאכט געווארן מיט זיי און זינען. איך בין שטאלץ צו 
 אנאנסירן היינט אז ניו יארק איז דער קאפיטאל פון סָאלַאר ענערגיע אין די פאראייניגטע שטאטן.״ 

  
בענדזשאמין האט געמאכט דעם אנאנסמענט אין סקענעקטעדי קאונטי ליוטענאנט גאווערנער ברייען 

 10מעגעווַאט קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע פראיעקט וועלכע איז צוזאמגעּפָארט מיט -7.5אויף א 
באגראבן. דער -מעגעווַאט שעה׳ן פון ענערגיע סטָארעדזש אויפ׳ן ארט פון א געוועזענער שטח פאר מיסט 

רעניועבלס׳,  DSDט זיך איז דעם טאון גלענוויל, איז אויסגעארבעט געווארן דורך ׳פראיעקט, וואס געפונ
וועלכע איז אויך די אייגנטימער און אפערירער פון דעם פראיעקט. דער ארט איז א שטאנדטייל פון זיבן 

 קאונטי סקענעקטעדימעגעווַאט פארטפעל ערמעגליכט דורך א צוזאמארבעט מיט׳ן  25פראיעקטן, 
דאלער אין געשפארטע ענערגיע  400,000וועלכס באזארגט איבער  קאנסארטיום ענערגיע  סָאלַאר 

יעדעס יאר צו די מוניציפאליטעטן און שטעט פון סקענעקטעדי קאונטי און ערמעגליכט יעדע פון די 
יע. דער קאנסארטיום, פראצענט באנייבארע ענערג 100מוניציפאליטעטן צו ווערן געקרעפטיגט דורך 

, רעכנט אריין סקענעקטעדי קאונטי, די שטאט סקענעקטעדי, דער 2019געפארעמט דורכ׳ן קאונטי אין 
טאון דוועינסבורג, דער טאון ניסקאיונע, דער טאון פרינצטאון, דער טאון ראטערדאם, דער ווילעדזש 

   דעלאנסאן און דער ווילעדזש סקאוטיע.
   

ערגיע פראיעקטן העכערן צוגענגליכקייט צו סָאלַאר ענערגיע פאר היים אייגנטימער קאמיוניטי סאלאר ענ
און דינגער וועלכע האבן נישט דווקא די אידעאלע אומשטענדן צו דירעקט אינסטאלירן סָאלַאר ענערגיע 

טאוולען אויפ׳ן פלאץ. דורך דעם סדר ווערט ריינע ענערגיע נאך אלץ געליפערט דורך א קאסטומער׳ס 
געווענליכע עלעקטריציטעט באזארגער, און די ענערגיע פראדוצירט דורך דעם סאלאר אויסריכטונג ווערט 

צוריק אריינגעפירט דירעקט אין דעם עלעקטריק גריד. מיט דעם וואס דער עלעקטרישע גריד ווערט 
ע עלעקטריק באזארגט מיט ריינע, באנייבארע ענערגיע באקומען איינגעשריבענע א קרעדיט אויף זייער

 בילס פאר זייער טייל פון דעם סאלאר סיסטעם׳ס אויסגאבע. 
   

פראצענט פון סך הכל סָאלַאר אינסטלאציעס לענגאויס דעם סטעיט  70קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע איז 
ן . אין צוגאב, איז ניו יארק׳ס אויסגעשפרייטע סָאלַאר ענערגיע ּפייּפליין איצט צוזאמגעשטעלט פו2021אין 

מעגעווַאטס, וועלכע וועט, נאכ׳ן פארענדיגט ווערן,  2,300פון די פראיעקטן אין סך הכל פון  708איבער 
העלפן פארשפרייטן צוטריט צו ריינע ענערגיע פאר אלע ניו יארקער, אריינגערעכנט נידעריג ביז 

 אומגינציגע  אין קאמיוניטיס( הויזגעזינדער און די וועלכע וואוינען אין LMIמיטלמעסיגע איינקונפט )
-ניו יארק סטעיט געשטיצטע יוטיליטי 73׳ס(. דער ּפייּפליין ווערט דערגאנצעט מיט DAC) אומשטענדן

אינאיינעם וועלן די  —ארנעמיגע סָאלַאר פראיעקטן אונטער אנטוויקלונג לענגאויס דעם סטעיט פ
מיליאן שטובער נאכ׳ן פארענדיגן.  2.2פראיעקטן ליפערן גענוג עלעקטריציטעט צו באקרעפטיגן איבער 

סטעיט׳ס ערפאלג אין ארויסשטעלן קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע ווערט פעסטגעשטעלט דורך דעם דער 
יאר אין  2021סָאלַאר ענערגיע אינדוסטריע אסאסיעשען און וואוד מאקענזי סָאלַאר מארקעט אנאליז 

, נישט נאר דורך ראנקירן ניו יארק אלס דעם היסטארישן נאציאנאלן פירער בעפאר באריכט איבערזיכט 
צווייטן פלאץ, נאר אויך דורך ארויסהייבן דעם עמפייער סטעיט אלס נומער  מינעסאטע, וועלכס איז אין

 מער ווי טאפלט דעם צווייטן פלאץ סטעיט מאסאטשוסעטס.  —פאר אינסטלאציעס  2021איינס אין 
   

פון ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט דאריען  CEOפרעזידענט און 
״ניו יארק טוט נאכאמאל שטעלן א מוסטער פאר סטעיטס איבער׳ן גאנצן  געזאגט,עם. האריס האט 

לאנד איבער וויאזוי דאס אינוועסטירן אין קאמיוניטי סָאלַאר קען ברענגען ריינע ענערגיע צו די טויזנטער 
ט צילן. שטובער און פאמיליעס און גלייכצייטיג אויך פירן דעם סטעיט נאענטער צו עררייכן אונזערע קלימא

מיט א מאסיוון ּפייּפליין וועלכן מיר דארפן נאך בויען ווייזן מיר א וועג פאר אלע ניו יארקער זיך צו קענען 
איינשרייבן פאר די סארטן באנייבארע פראיעקטן צו נידערן זייערע עלעקטריציטעט אויסגאבן און זיין טייל 

 פון דאס לייזן דעם פראבלעם פון קלימאט ענדערונג.״ 
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CEO פון ׳DSD ,״מיר זענען גאר שטאלץ פון דעם  רעניועבלס׳ עריק שיימאן האט געזאגט
סקענעקטעדי פארטפעל און די אינאוואציע וועלכע מיר קענען ברענגען דערצו, און דער פאקט אז איז 

הארט אין שכינות פון אונזער הויפטקווארטיר איז א גרויסער הויכפונקט. עס איז אבער דורך ארבעטן מיט 
און סטעיקהָאלדער אין די קאמיוניטיס אין וועלכע און אונזערע שכנים  NYSERDAצוזאמארבעטער ווי 

אויף פארצוזעצן טון אונזער חלק אין  DSDמיר וואוינען און ארבעטן לענגאויס ניו יארק וועלכס מאטיווירט 
 פארשנעלערן דעם סטעיט׳ס קלימאט געזעץ איניציאטיוו.״ 

   
סָאן׳ -NY׳ס ׳NYSERDAטיצע פון דאס עררייכן דעם גרייכפונקט איז געבויט געווארן אויף שטארקע ש

ביליאן דאלערדיגע ספעציעלע אונטערנעמונג צו אוואנסירן דעם פארנעם  1.8פראגראם, דער סטעיט׳ס 
פון סָאלַאר ענערגיע און גלייכצייטיג אראפטרייבן אויסגאבן און מאכן סָאלַאר ענערגיע מער צוטריטלעך 

וניטיס. צו דער איצטיגער צייט, טוען אינסטאלירטע פאר פריוואטע איינוואוינער, ביזנעסער און קאמי
אויסגעשפרייטע סָאלַאר פראיעקטן, אינאיינעם מיט די פראיעקטן וועלכע ווערן איצט אנטוויקלט, און דאס 

פראצענט פון די איצטיגע קלימאט געזעץ ציל אויף צו אינסטאלירן זעקס  95ברענגט דעם סטעיט צו 
 . 2025סָאלַאר ביז  גיגאוואטס פון אויסגעשפרייטע 

   
  געהאלפן: סָאן׳-NY׳ האט  ,2011 זינט 

 און שטובער  165,000 פון פראפערטי אדער  דאך  אויפ׳ן סאלאר  אינסטאלירן דאס שטיצן •
  יארק; ניו אין קאונטי יעדע  איבער  ביזנעסער 

 אין דאלער  ביליאן 6.1 אויסניצנדיג אינצענטיוון, אין דאלער  ביליאן 1.3 איבער  באזארגט  •
  אינוועסטירונג; פריוואטע 

  סטעיט; דעם אין אויפשטייג סָאלַאר  פראצענט  2,500 איבער  טרייבן •

 איבער  באקרעפטיגן צו ענערגיע  באנייבארע  ריינע  גענוג ליפערן דאס פארמיטלען •
  שטובער; יארקער  ניו  627,000

  אינדוסטריע; סאלאר  דער  אין דזשאבס 12,000 שטיצן •

  און יאר; 10 אין פראצענט  70 מיט  סאלאר  יףאו אויסגאבן רעדוצירן •

מיליאן דאלער איז באשטימט פאר נידעריגע ביז מיטלמעסיגע  200פארזיכערן אז איבער  •
( הויזגעזינדער, צוגענגליכע הָאוזינג, און יוסטיץ קאמיוניטיס און די אין LMIאיינקונפט )

  ושר'דיגקייט מהלך.אומגינציגע אומשטענדן אלס טייל פון איר סָאלַאר ענערגיע י

  

פאריגעס יאר הערבסט האט גאווערנער האוקול געמוטיגט דאס הייבן ניו יארק׳ס סָאלַאר ענערגיע ציל 
און דער  NYSERDA. אויף דורכצופירן דעם ציל, האט דער 2030אויף צען גיגאוואטס ביז 

ו מאפע מיט׳ן פובליק סערוויס קאמיסיע צ-א וועג איינגעגעבןדעפארטמענט פון פובליק סערוויס 
סָאן׳ איניציאטיוו אויף איינע פון די גרעסטע און מערסט -NYפארברייטערן דער סטעיט׳ס ערפאלגרייכע ׳

אריייננעמיגע סָאלַאר ענערגיע פראגראמען פון איר סארט אין דעם לאנד, אריינגערעכנט אנגייענדע 
וג אויף צו באקרעפטיגן מעגעווַאטס פון קאמיוניטי סָאלַאר פראיעקטן, גענ 2,270באלוינונגען פאר נאך 

מאפע האט אויך אנטהאלטן אמביציעזע צילן פאר פראיעקטן -נאך שטובער. דער וועג 400,000באלד 
וועלכע געפונען זיך אין דעם דָאונסטעיט ראיאן און באשטימטע באלוינונגען פאר קאמיוניטי סָאלַאר 

ג מיט דעם קלימאט געזעץ׳ס ציל פאר איינגעשריבענע, אין איינקלאנ LMI׳ס און DACפראיעקטן סערוויס 
פראצענט, פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע  40פראצענט, מיט׳ן ציל פון  35ווייניגסטנס 

מאפע טוט אויך -אינוועסטירונגען צו ווערן געפירט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן. דער וועג
לַאר ענערגיע פראיעקטן איבער איין מעגעווַאט פארשלאגן געווענליכע געהאלט פאדערונגען פאר סאָ 

סָאן׳ פראגראם צו ווייטער שטיצן דאס אויפשטייגן הויכע קוואליטעט סָאלַאר -NYאינערהאלב דעם ׳
 ענערגיע דזשָאבס. 

  
וויכטיגע -״קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע וועט שפילן א קריטישקאנגרעסמאן פאול טאנקא האט געזאגט, 

כן אונזערע ענערגיע צילן. צו דער איצטיגער צייט ווערן פילע איינוואוינער וועלכע ווילן ראלע אין ערריי

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocuments.dps.ny.gov%2Fpublic%2FMatterManagement%2FCaseMaster.aspx%3FMatterCaseNo%3D21-e-0629%26CaseSearch%3DSearch&data=04%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd415c0b188c24a014fef08da0c2b2f1f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637835676857369306%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=V6ENzlWv3yViIYaJDgbNwuQoBTQQjEJ8rLGmNDPt%2BAw%3D&reserved=0


אריבערגיין אויף סָאלַאר ענערגיע צוריקגעהאלטן ווייל זיי קענען נישט אפארדירן די קאסטן פון טאוולען, 
שטיצן סָאלַאר.  וואוינען אין געדינגענע ּפרָאּפערטיס, אדער ווייל זייערע דעכער קענען פשוט נישט 

קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע ענדערט אינגאנצן די אומשטענדן פאר איבערקומען די באצוימונגען, און 
ערמעגליכט פאר מער ניו יארקער צו זיין א טייל פון דער ריינער ענערגיע טראנזיציע. איך שטאלציר מיך 

עסטירונגען וועלכע שניידן עמיסיעס און מיט מיין ארבעט אין קאנגרעס צו ווייטער ליפערן הויפט אינוו
רעדוצירטע ענערגיע אויסגאבן פאר קאנסומענטן, און איך דאנק גאווערנער האוקול, דער סקענעקטעדי 

, און אלע וועמענס באמיאונגען מאכן ווייטער ניו NYSERDAקאונטי סָאלַאר ענערגיע קאנסארטיום, 
 נייגונג צו א ריינע ענערגיע צוקונפט.״  יארק א נאציאנאלן פירער אין דעם אלוועלטליכן

 
״אלס דער פארזיצער פון דער ענערגיע און סטעיט סענאטאר קעווין פארקער האט געזאגט, 

סָאן׳ פאר העלפן אונזער סטעיט -NYאון ׳ NYSERDAטעלעקאמוניקאציעס קאמיטע אפלאדיר איך 
נען עררייכן דעם גאווערנער׳ס ציל צו עררייכן דעם גרייכפונקט. לויט דער ראטע ווייס איך אז מיר קע 

 .״ 2030עררייכן צען גיגאוואט סָאלַאר ענערגיע ביז 
  

״היינט פייערן מיר א באדייטנדע גרייכפונקט אין אונזער  מיטגליד מייק קוסיק האט געזאגט,-אסעמבלי
באמיאונג איבער׳ן סטעיט צו טראנספארמירן אונזער ענערגיע גריד. איין גיגאוואט אינסטאלירטע 

קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע איז א ריזיגע אויפטו און צייגט אויף אונזער אנטשלאסנקייט צו עררייכן אונזער 
צילן. כאטש היינט איז א פרייליכער מאמענט, איז עס אויך בלויז דער התחלה. מיר באנייבארע ענערגיע 

האבן נאך א ווייטן וועג צו גיין און מיר וועלן פארזעצן ווייטער צו דרוקן אונזער אנטשלאסנקייט צו בויען 
 דעם ענערגיע גריד פון דעם צוקונפט דא אין ניו יארק סטעיט.״ 

  
״עס פריידט מיך שטארק זיך צו  ׳ רודאלף ווינטער האט געזאגט,NYפרעזידענט פון ׳נעשענעל גריד 

דא אין גלענוויל היינט. ׳נעשענעל  NYSERDAפאראייניגן מיט ליוטענאנט גאווערנער בענדזשאמין און 
און מיר האבן גריד׳ פריידט זיך צו פירן קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע אינסטאלאציעס איבער׳ן סטעיט, 

צו אנטוויקלען דעם ׳סָאלַאר פאר יעדן׳ פראגראם צו פארזיכערן אז נידעריג  NYSERDAגעארבעט מיט 
פארדינענדע ׳נעשענעל גריד׳ קאסטומערס קענען פארווירקליכן די בענעפיטן פון סָאלַאר -און מיטלמעסיג

צו מאכן סָאלַאר ענערגיע  אינערליכע באהעפטונגען. מיר טוען כסדר אינאווירן מיט נייע וועגן
פאקוסירט. איך קוק ארויס צו ווייטער אנהאלטן -באהעפטונגען גיכער, ביליגער און מער קאסטומער 

און אונזער אנדערע צוזאמארבעטער צו פארשטערקערן  NYSERDAאונזער ארבעט מיט׳ן גאווערנער, 
 גיע צוקונפט א ווירקליכקייט.״ די קאמיוניטיס וועמען מיר סערווירן און מאכן אונזער ריינע ענער 

  
ראנקיגער דירעקטאר פון סטעיט ּפָאליסי אויף מזרח פאר די סָאלַאר ענערגיע אינדוסטריעס  -העכסט

ראנקירטע סטעיט פאר קאמיוניטי -״דאס ווערן דער העכסט  אסאסיעשען דעיוויד גאהל האט געזאגט,
שלאסנקייט פון סטעיט פירער צו ריינע ענערגיע און סָאלַאר איז א הויפט דערגרייכונג וועלכס צייגט די אנט

דער סארט  צו פארזיכערן אז די בענעפיטן פון שפארן קאסטן זענען צוגעשטעלט פאר אלע ניו יארקער.
 SEIAפירערשאפט ברענגט טויזנטער דזשָאבס און ביליאנען דאלארען פון אינוועסטירונג צום סטעיט, און 
קוקט ארויס אנצוהאלטן איר צוזאמארבעט מיט גאווערנער האוקול, דער ניו יארק פובליק סערוויס 

 צו פארברייטערן מער יושר׳דיגע צוטריט צו ריינע ענערגיע אין ניו יארק.״  NYSERDAקאמיסיע, און 
   

י או׳נעיל  מזרח דירעקטאר פאר דער קאאליציע פאר קאמיוניטי סָאלַאר צוטריט קעיטלין קעל-צפון
ניו יארק׳ס אנטשלאסנקייט צו קאמיוניטי סָאלַאר האט עס געמאכט א נאציאנאלן פירער, האט געזאגט, ״

און טויזנטער ניו יארקער האבן איצט צוטריט צו די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע. די האוקול 
בענעפיטן וועט מאכן אדמיניסטראציע׳ס אנטשלאסנקייט צו פארברייטערן קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע 

 .״ CLCPAווירקליכע פארשריטן צו די קלימאט צילן ארויסגעשטעלט אין דעם 
   



  ״ פרעזידענטקע פון דעם ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער דזשולי טיגהע האט געזאגט,
וניטי צו ניו יארק און די סָאלַאר ענערגיע אינדוסטריע פאר פירן אויף קאמי קאנגראטולאציעס

קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע העלפט באקעמפן קלימאט ענדערונג און פארשנעלערן דאס  סָאלַאר!
אויפשטייגן באנייבארע ענערגיע נאכצוקומען אונזער אמביציעזע קלימאט צילן. פאר ניו יארק צו קענען 

ס מיט א געלעגנהייט נאכקומען די ענערגיע ציל, דארפן מיר פריער שטעלן סָאלַאר און באזארגן פאמיליע 
צו ניצן גרינע ענערגיע און שטעלן צום ערשט די יעניגע אינוועסטירונגען אין קאמיוניטיס אין אומגינציגע 

ראנקירט אין דעם לאנד פאר סך הכל קאמיוניטי סָאלַאר -אומשטענדן. מיט ניו יארק העכסט 
אקרעפטיגן אונזער ענערגיע , טוען מיר ב2021אינסטאלאציעס און אלגעמיינע אינסטאלאציעס אין 

 אונז שטעלן אויפ׳ן וועג צו גיין גרעסער מיט באנייבארע סָאלַאר ענערגיע.״  —קראפט סופליי 
   

עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סאלאר ענערגיע אינדוסטריעס אסאסיעשען זעק דופרעסנע 
נאציאנאלן פירער אין קאמיוניטי  אפלאדירט ניו יארק סטעיט פאר׳ן ווערן דעם NYSEIA״ האט געזאגט,

סָאלַאר פאריגעס יאר, און די סָאלַאר אינדוסטריע שטאלצירט זיך צו שטיצן דעם אויפטו. עס איז 
וואונדערבאר צו זען ניו יארק׳ס קאמיוניטי סָאלַאר מארקעט טוט זיך ווייטער פארגרעסערן, ברענגען 

ילן אנטיילנעמען אין דער ריינע ענערגיע טראנזיציע. גרעסערע צוטריט צו ניו יארק קאסטומערס וועלכע וו
NYSEIA  ,און איר מיטגלידער קאמפאניס קוקן ארויס צו ארבעטן אינאיינעם מיט סטעיט באאמטע

יוטיליטי פירמעס און אנדערע סטעיקהָאלדער צו פארזיכערן נישט נאר צוקונפטיגע וואוקס פון דעם 
ז דער צוזאג פון קאמיוניטי סָאלַאר ווערן ערפילט, אריינגערעכנט קאמיוניטי סָאלַאר מארקעט, נאר אויך א

איינקונפט קאסטומערס און קאמיוניטיס אין אומגינציגע -פארבעסערטע צוטריט פאר נידעריגע 
אומשטענדן. מיט א שטארקע ריי קאמיוניטי סָאלַאר ענערגיע פראיעקטן אין אנטוויקלונג, איז נאך 

 יו יארק ווייטער צו אדרעסירן די געברויכן פון דעם הויפט מארקעט אפטייל.״ וויכטיגער ווי אלעמאל פאר נ
   

מיוניטי סיניָאר ראיאנישע דירעקטאר פאר ׳ווָאוט סָאלַאר׳ סטעפאן ראונדטרי האט געזאגט, ״קא
פארזיכערן וויכטיגע מיטל פאר -סָאלַאר איז א הויפט זייל פון ניו יארק׳ס גרינע עקאנאמיע, און א קריטיש

אז אלע ניו יארקער קענען זיך באטייליגן אין דער ריינע ענערגיע טראנזיציע. מיר אפלאדירן גאווערנער 
סָאן׳ מאנשאפט, און אונזערע אינדוסטריע צוזאמארבעטער פאר׳ן העלפן מאכן ניו -NYהאוקול, דער ׳

פראצענט  70אויף אונזער וועג צו יארק סטעיט די נאציאנאלע פירער אין קאמיוניטי סָאלַאר אנטוויקלונג 
. ׳ווָאוט סָאלַאר׳ פריידט זיך צו שטיצן דעם סטעיט׳ס נאכגעיעג 2030באנייבארע ענערגיע קראפט ביז 

גיגאוואט אויסגעשפרייטע סָאלַאר ציל, און צו פארברייטערן פראגראם בענעפיטן פאר די -אויף א צען
 ן דער סָאלַאר עקאנאמיע.״ וועלכע זענען היסטאריש אויסגעלאזט געווארן פו

   
 וועגווייזיגע קלימאט פלאן  -ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 
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 
ע׳ אין דער צייט וואס ניו ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמי

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

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

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

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

׳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 -פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפרייטער סאלאר  2,100, א 2020סעקטאר אין



ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר -מעגאוואטס פון ים 9,000ג צו אנטוויקלען און א פארפליכטונ 2011סעקטאר זייט 
. אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז 2035

, און אין דער זעלבער צייט פארזיכערן אז 2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די  85ארויסלאז מיט 
פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע ענערגיע  40ענט, און מיט׳ן ציל פון פראצ 35כאטש 

אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן פארשריטן צו 
ט פלאץ ענערגיע באניץ מי-שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן-ענערגיע  2025דעם סטעיט׳ס 
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