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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEKAZANIE REKORDOWEJ KWOTY 14 
MLN USD NA NOWE PROJEKTY DLA SPOŁECZNOŚCI STOSUJĄCYCH 

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA KLIMATYCZNE  
  

Gminy otrzymają rekordowe środki na pomoc w realizacji inicjatyw związanych z 
zieloną infrastrukturą, redukcją emisji gazów cieplarnianych i przygotowaniem na 

ekstremalne warunki pogodowe  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj udostępnienie rekordowej kwoty 14 mln USD 
w ramach Programu dotacji dla społeczności stosujących inteligentne rozwiązania 
klimatyczne, który ma pomóc gminom w działaniach mających na celu przeciwdziałanie 
zmianom klimatu. Środki te są przeznaczone na projekty ograniczające emisję gazów 
cieplarnianych i pomagające w przystosowaniu do skutków zmian klimatycznych. 
Chodzi m.in. o inicjatywy obniżające ryzyko zalań, zwiększające naturalną odporność 
oraz dotyczące przenoszenia lub modernizacji kluczowych elementów infrastruktury.  
  
„Co roku obserwujemy coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe – od huraganów 
takich jak Sandy i Ida, po sięgające 7 stóp opady śniegu w Buffalo – dlatego musimy 
wspierać lokalne działania na rzecz ochrony społeczności przed skutkami zmian 
klimatu” – powiedziała gubernator Hochul. „Te rekordowe środki finansowe pomogą 
samorządom lokalnym podjąć odważne działania w celu sprostania wyzwaniom 
związanym ze zmianami klimatycznymi oraz pozwolą osiągnąć ambitne cele, stanowiąc 
jednocześnie przykład dla innych gmin. Stan Nowy Jork będzie nadal wspierać 
kluczowe inicjatywy, które odmienią życie jego mieszkańców, a także przyczynią się do 
realizacji pionierskich w skali kraju inicjatyw klimatycznych”.  
  
Utworzony w 2016 r. przez stanowy Departament Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation, DEC) Program dotacji dla społeczności stosujących 
inteligentne rozwiązania klimatyczne (Climate Smart Communities Grant Program) jest 
oparty na zasadzie finansowania 50/50. Ma pomagać gminom, które chcą uzyskać 
certyfikat społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne (Climate Smart 
Community) i realizować projekty przyczyniające się do osiągnięcia celów stanu w 
zakresie zmian klimatu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, łagodzenie 
ryzyka zalań i przygotowanie na ekstremalne warunki pogodowe. Program jest częścią 
Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności, która zobowiązuje stan 
Nowy Jork do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 85% w stosunku do poziomu z 



1990 r. do 2050 r. Od czasu powstania programu DEC przyznał gminom ponad 50 mln 
USD na wsparcie lokalnych projektów związanych z łagodzeniem skutków i 
przystosowaniem do zmian klimatu. Więcej informacji na temat tego programu dotacji 
można znaleźć na stronie internetowej DEC.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „Program 
dotacji dla społeczności stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne pomógł 
niezliczonym gminom w całym stanie podjąć działania na rzecz ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i przeciwdziałania niebezpiecznym skutkom zmian klimatycznych. 
Przyznanie tej dodatkowej i najwyższej w historii kwoty świadczy o ogromnym 
zaangażowaniu gubernator Hochul w pomoc potrzebującym społecznościom w 
realizacji różnorodnych inicjatyw klimatycznych, jednocześnie wpisując się w najbardziej 
zdecydowaną inicjatywę w zakresie klimatu i czystej energii w kraju, która została 
przyjęta przez stan Nowy Jork”.  
  
Prezes i dyrektor generalna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „Aby poprawić stan zdrowia mieszkańców i 
odporność infrastruktury stanu Nowy Jork, trzeba zacząć od działań na poziomie 
lokalnym, dlatego cieszymy się z rozwoju Programu dotacji dla społeczności 
stosujących inteligentne rozwiązania klimatyczne. Lokalne społeczności w całym stanie 
wykazały się dużym zaangażowaniem w łagodzenie skutków zmian klimatycznych, a 
dzięki dodatkowym środkom jeszcze więcej miejscowości będzie mogło włączyć się do 
wspólnej pracy nad budową naszej ekologicznej przyszłości”.  
  
Do 12 mln USD zostanie przeznaczonych na dotacje w wysokości od 50 000 do 2 mln 
USD na realizację następujących projektów:  

• Obniżenie ruchu pojazdów  
• Ograniczenie marnotrawstwa żywności  
• Zmniejszenie emisji fluorowęglowodorów z lodówek i innych urządzeń 

chłodzących  
• Zwiększenie odporności struktur naturalnych poprzez odtworzenie lub 

zachowanie terenów podmokłych i zalewowych  
• Ograniczenie ryzyka zalań, m.in. poprzez przenoszenie lub modernizację 

kluczowych elementów infrastruktury  
• Przygotowanie na ekstremalne warunki pogodowe  

  
Ponadto maksymalnie 2 mln USD przeznaczono na dotacje w wysokości od 10 000 do 
200 000 USD na projekty w zakresie planowania, inwentaryzacji i oceny pomagające 
spełnić 19 wymagań certyfikatów Climate Smart Community w zakresie ograniczenia 
emisji gazów cieplarnianych, przystosowania do zmian klimatu i użytkowania gruntów.  
  
Wnioski można składać do godz. 16:00 29 lipca 2022 r. Aby ubiegać się o dotację w 
ramach ostatniej transzy, należy odwiedzić stronę internetową skonsolidowanych 
wniosków o finansowanie ze środków stanu Nowy Jork: 
https://apps.cio.ny.gov/apps/cfa/  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FWVdM0nFrd3Mou5O%2FHsOhSbTLB%2F3mdxw054ZJtXrnYs%3D&reserved=0
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https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fapps.cio.ny.gov%2Fapps%2Fcfa%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2910e3ed414c4402d56b08da3432001e%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637879686605082369%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SL1qvW2mDAFa9wFQHs9s2fLd%2B6%2BQUBIlgY32FaXcxjI%3D&reserved=0


  
Dotacje te są częścią większego programu wspierającego zaangażowanie społeczności 
w lokalne działania na rzecz klimatu. Do tej pory w programie społeczności stosujących 
inteligentne rozwiązania klimatyczne zarejestrowało się 356 samorządów lokalnych, 
reprezentujących ponad 9,4 mln mieszkańców stanu Nowy Jork. Aby się zarejestrować, 
gminy muszą zadeklarować chęć podjęcia działań przeciwdziałających zmianom 
klimatu poprzez przyjęcie formalnej uchwały zawierającej 10-punktowe zobowiązanie. 
Od 2014 r. ponad 90 gmin przeszło rygorystyczny proces weryfikacji i uzyskało 
certyfikat Climate Smart Community. Społeczności, którym udało się uzyskać certyfikat, 
wykazały się wybitnymi staraniami w zakresie realizacji i dokumentacji szeregu działań 
dotyczących łagodzenia i przystosowywania się do skutków zmian klimatu na poziomie 
lokalnym. Więcej informacji na temat tego programu certyfikacyjnego można znaleźć na 
tej stronie: https://climatesmart.ny.gov/  
  
Podczas dzisiejszej uroczystości w Saugerties, mieście wyróżnionym brązowym 
certyfikatem Climate Smart Community, komisarz DEC Seggos opowiadał o tamtejszym 
innowacyjnym projekcie z 2021 r., kiedy to po raz pierwszy przyznano dotacje na 
promowanie alternatywnych rozwiązań dla powszechnie stosowanych czynników 
chłodniczych, które są silnymi gazami cieplarnianymi. DEC przeznaczył ponad 269 000 
USD na pomoc w wymianie przestarzałego agregatu chłodniczego w Kiwanis Ice Arena 
na nowy, wydajniejszy agregat wykorzystujący czynnik chłodniczy na bazie amoniaku, 
co umożliwi obniżenie rocznej emisji dwutlenku węgla o ponad 5000 ton. Komisarz 
Seggos odwiedził obiekt przed ostatnim publicznym posiedzeniem stanowej Rady ds. 
Działań na rzecz Klimatu, które odbędzie się dziś wieczorem w Peekskill. Celem wizyty 
było poznanie różnych możliwości uwzględnienia obniżenia emisji gazów cieplarnianych 
i poprawy odporności na zmiany klimatu w projektach realizowanych w stanie Nowy 
Jork.  
  
Środki na programy finansowania społeczności stosujących inteligentne rozwiązania 
klimatyczne pochodzą ze stanowego Funduszu Ochrony Środowiska (Environmental 
Protection Fund, EPF). Wśród wielu celów z zakresu ochrony środowiska 
uwzględnionych w budżecie stanowym na lata 2022–23 warto wymienić uchwalone 
przez gubernator Hochul zwiększenie budżetu EPF z 300 do 400 mln USD, co stanowi 
najwyższy poziom finansowania w historii programu. Wzrosła też (o 4,7 mln USD) 
kwota środków na projekty dotyczące społeczności stosujących inteligentne 
rozwiązania klimatyczne – do 15 mln USD. EPF wspiera działania mające na celu 
łagodzenie zmian klimatycznych i adaptację do nich, przyczynia się do poprawy 
zasobów rolnych w celu promowania zrównoważonego rolnictwa, chroni nasze źródła 
wody, wspiera działania na rzecz ochrony przyrody i zapewnia mieszkańcom stanu 
Nowy Jork możliwości rekreacji.  
  
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.  
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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 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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