
 
 גאווערנער קעטי האוקול   5/12/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלער פאר נייע ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטי   14גאווערנער האוקול אנאנסירט רעקארד 
 פראיעקטן  

    
העכסטע סומע פינאנצירונג פאראן צו העלפן מוניציפאליטעטן זיך איינצופירן גרינע  

 פעאיגקייט אונטערנעמונגען  -אינפראסטרוקטור, גרינהויז גאז רעדוקציע, און שטורעם ווידערשטאנד
    
    

  מיליאן דאלער איז איצט פאראן פאר  14גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אויסגעמאלדן א רעקארד 
די ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס גרענט פראגראם צו העלפן מוניציפאליטעטן נעמען באלדיגע שריטן צו  

אדרעסירן קלימאט ענדערונג. פינאנצירונג איז פאראן פאר פראיעקטן וועלכע רעדוצירן גרינהויז גאז 
ינגערעכנט רעדוצירן ארויסלאז און זיך צופאסן צו די אנגייענדע אימפאקטן פון קלימאט ענדערונג, ארי

- פעאיגקייט, און אריבערציען אדער צוריק-פלייצונג איינגעשטעלטקייט, העכערן נאטורליכע ווידערשטאנד
 וויכטיגע אינפראסטרוקטור.  -צופאסן קריטיש

    
״פון האריקעינס ווי ׳סענדי׳ און ׳איידע׳, ביז זיבן פיס שניי אין באפעלאו האבן מיר געזען ווי אונזער 

וויכטיג אז מיר שטיצן ארטיגע  -וועטער ווערט מער און מער עקסטרעם יעדעס יאר, און עס איז קריטיש
האט גאווערנער האוקול  ,״ באמיאונגען אין באשיצן קאמיוניטיס פון די ווירקונגען פון קלימאט ענדערונג

״די רעקארד פינאנצירונג וועט העלפן באקרעפטיגן ארטיגע רעגירונגען צו נעמען דרייסטע  געזאגט.
שריטן נאכצוקומען די פאדערונגען דורך אונזער ענדערנדע קלימאט, און העלפן נאכקומען אמביציעזע  

כצופאלגן. ניו יארק וועט פארזעצן צילן בשעת׳ן שטעלן א מוסטער פאר אנדערע מוניציפאליטעטן נא
וויכטיגע איניציאטיוון וועלכע וועלן אויסמאכן אין די לעבנס פון ניו יארקער  -ווייטער צו שטיצן קריטיש

 וועגווייזיגע קלימאט באמיאונגען.״ -בשעת׳ן ביישטייערן צו אונזער לאנד
    

ייראנמענטאלע אפהיטונג  , האט דער סטעיט׳ס דעפארטמענט פון ענוו2016אוועקגעשטעלט אין 
(DEC ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס גרענט פראגראם איז א)ביישטייערונג אין גלייכן. עס   50/50

שטיצט מוניציפאליטעטן וועלכע זוכן צו ווערן סערטיפייד ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס און איינפירן 
רך רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז,  פראיעקטן וועלכע פירן פאראויס די סטעיט׳ס קלימאט צילן דו

לינדערן פלייצונג ריזיקע, און העלפן זיך גרייט מאכן פאר עקסטרעמע וועטער. דער פראגראם שטיצט  
דעם ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳, וועלכע פאדערן פון ניו יארק צו רעדוצירן 

. זינט דער פראגראם האט  2050שטאפלען ביז  1990ר פראצענט אונטע 85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
מיליאן דאלער צו מוניציפאליטעטן אין שטיצן ארטיגע   50אויסגעטיילט איבער  DECזיך אנגעהויבן האט 

איז   מער אינפארמאציע איבער דעם גרענט פראגראםקלימאט לינדערונג און צופאסונג פראיעקטן. 
 טל. וועבזיי DECפאראן אויף דעם 

    
״דער   דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט,

ערפאלגרייכער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פראגראם האט געהאלפן אומצאליגע מוניציפאליטעטן 
די געפארפולע  לענגאויס דעם סטעיט צו טון זייער חלק צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז און באקעמפן

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


תוצאות פון קלימאט ענדערונג. די צוגעלייגטע און העכסטע סומע אנגעבאטן פון סיי ווען, העלפט בויען 
מיטלען אין וועלכע קאמיוניטיס -אויף גאווערנער האוקול׳ס טיפע אנטשלאסנקייט צוצושטעלן די הילפס

מונגען און גלייכצייטיג ווייטער אנהאלטן  נייטיגן זיך אויף איינצופירן פארשידענע ערליי קלימאט אונטערנע 
 ניו יארק׳ס מערסט אגרעסיווע קלימאט און ריינע ענערגיע אונטערנעמונג אין דעם לאנד.״  

    
דאריען   CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 

מער שטאנדהאפטיגע ניו יארק הייבט זיך אן  ״דאס בויען א געזונטערע און עם. האריס האט געזאגט,
מיט שריטן אויפ׳ן ארטיגן שטאפל, און זענען באגייסטערט צו זען ווי דער ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס 

גרענט פראגראם פארברייטערט זיך. קאמיוניטיס לענגאויס אונזער סטעיט האבן געוויזן שטארקע  
פון קלימאט ענדערונג, און די צוגעגעבענע פינאנצירונג וועט   אנטשלאסנקייט צו לינדערן די ווירקונגען

ערמעגליכן פאר נאך מער לאקאליטעטן זיך אריינצולייגן אין דעם בשעת מיר ארבעטן אלע אינאיינעם  
 אוועקצושטעלן אונזער גרינעם צוקונפט.״ 

  
אן דאלער פאר איינפירן מילי 2דאלער און  50,000מיליאן דאלער איז פאראן פאר גרענטס צווישן  12ביז 

 פראיעקטן וועלכע קענען אנטהאלטן:  

 (;  VMTרעדוצירן מיילן געפארן דורכ׳ן אויטא ) •
 רעדוצירן עסנווארג שאדן;   •
 רעדוצירן היידרָאפלּורָאקַארבָאן עמיסיעס פון פרידזשידערן און אנדערע קילונג איינריכטונגען;   •
העכערן נאטורליכע ווידערשטאנד פעאיגקייטן דורך אויפריכטן אדער אפהיטן וועטלענדס און  •

 פלאכן; -פלייצונג
צופאסן -ריזיקע, אריינגערעכנט דורך זיך אריבערציען אדער צוריק-רעדוצירן צוקונפטיגע פלייצונג •

 וויכטיגע אינפראסטרוקטור; און -קריטיש
 ר אומשטענדן.  זיך גרייט מאכן פאר עקסטרעמע וועטע •

    
 200,000און  10,000מיליאן דאלער פאר סערטיפיקעישען גרענטס צווישן  2אין צוגאב איז פאראן ביז 

 19דאלער פאר פלאנירן, אינווענטָארי, און אפשאצונג פראיעקטן וועלכע זענען אין איינקלאנג מיט 
אין די געביטן פון גרינהויז גאז  ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס סערטיפיקעישען אקציעסספעציפישע 

 שטח באניץ. -אט צופאסונג, און ערד לינדערונג, קלימ
    

. אויף זיך צו ווענדן פאר דער  2022,  29נאכמיטאג אום יולי  4אפליקאציעס מוזן אריינגעגעבן ווערן ביז 
(,  CFAלעצטער רונדע גרענטס, באזוכט דעם ניו יארק סטעיט קאנסאלידירטן פינאנצירונג אפליקאציע )

   /https://apps.cio.ny.gov/apps/cfaעט: וועלכע איז צו געפונען אויפ׳ן אינטערנ 
    

די גרענטס זענען א שטאנדטייל פון א גרעסערן פראגראם צו שטיצן קאמיוניטי באשעפטיגונג אין ארטיגע  
רעגיסטרירטע ׳קליימעט סמַארט׳  356קלימאט אקציע. עס זענען אין איצטיגן מאמענט פאראן 

  מיליאן ניו יארקער. צו ווערן באשטימט א רעגיסטרירטע  9.4קאמיוניטיס, פארטרעטנדיג איבער 
קאמיוניטי, מוזן מוניציפאליטעטן זיך פארשפרעכן צו נעמען שריטן אויף קלימאט ענדערונג מיט׳ן דורכפירן 

מוניציפאליטעטן  90האבן איבער  2014פונקט צוזאג. זינט -10אן עמטליכע רעזאלוציע וואס אנטהאלט א 
ייד ׳קליימעט סמַארט׳  פארענדיגט דעם גרונטליכן איבערזיכט פראצעס צו ווערן באשטימט אלס סערטיפ

קאמיוניטיס. די סערטיפייד קאמיוניטיס זענען געגאנגען נאך ווייטער פונ׳ם פארשפרעכונג אויף דורכצופירן 
און דאקומענטירן א ריי שריטן וועלכע לינדערן און פאסן זיך צו צו קלימאט ענדערונג ביים ארטיגן שטאפל. 

ראם איז פאראן ָאנליין:  מער אינפארמאציע איבער די באשטעטיגונג פראג
https://climatesmart.ny.gov/   
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באשטעטיגטע ׳קליימעט סמַארט׳  -סאודזשערטיס, א בראנזע  ביי א פראגראם געהאלטן היינט אין
קאמיסיאנער סעגאוס געפייערט דאס אויסטיילן פינאנצירונג פאר אן אינאווירנדער   DECקאמיוניטי, האט 

וועלכע איז געווען דער ערשטער באניץ פון גרענט פינאנצירונג צו שטיצן דאס באניץ   2021פראיעקט אין 
האט  DECאלגעמיינע קילונג אויסריכטונגען וועלכע זענען שטארקע גרינהויז גאזן. פון אלטערנאטיוון צו 
דאלער צו העלפן ערזעצן א פארעלטערטער קילער ביי דעם ׳קיוואניס אייז  269,000צוגעשטעלט איבער 

ועט  באזירטע קילונג איינריכטונג וואס ו-ארענא׳ מיט א נייע, מער ווירקזאמע קילונג וואס ניצט אן אמאניע 
מעטריק טָאנען קארבאן   5,000רעזולטירן אין א יערליכע רעדוקציע פון א פארגליכענע מאס פון איבער 

קאמיסיאנער סעגאוס האט באזוכט דעם ארט היינט, איידער׳ן ענדגילטיגן ניו יארק סטעיט דיאקסייד. 
זיך צו  פובליק היערינג וואס וועט געהאלטן ווערן היינט נאכט אין פיקסקילקלימאט אקציע קאונסיל 

פארקערפערן גרינהויז גאז ארויסלאז  לערנען איבער פארשידענע ערליי וועגן וואס ניו יארק סטעיט טוט  
   פעאיגקייטן אין פראיעקטן.- רעדוקציעס און קלימאט ווידערשטאנד

    
די ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס פינאנצירונג פראגראמען זענען געשטיצט דורך דעם סטעיט׳ס 

 23-2022פילע ענווייראנמענטאלע זיגן אין דעם (. צווישן די EPFענווייראנמענטאלע אפהיט פָאנד )
ביז  300פון  EPF, האט גאווערנער האוקול באוויזן דורכצופירן אן אויפשטייג אין דעם סטעיט בודזשעט

מיליאן דאלער, די העכסטע מאס פינאנצירונג אין די היסטאריע פון דעם פראגראם און רעכנט אריין   400
 15כערונג פאר ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטי פראיעקטן פאר א סך הכל פון מיליאן דאלערדיגע הע 4.7א 

שטיצט דאס לינדערן און צופאסן קעגן קלימאט ענדערונג, פארבעסערט    EPFמיליאן דאלער. דער 
אגריקולטורעלע מיטלען צו העכערן שטאנדהאפטיגע אגריקולטור, באשיצט אונזערע וואסער קוועלער,  

 באמיאונגען, און שטעלט צו פארוויילונגס מעגליכקייטן פאר ניו יארקער.  פירט פאראויס אפהיט 
    

 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.  19-יארק סטעיט ערהוילט זיך פון דער קאוויד
    

מיט׳ן אריינשטעלן אין געזעץ דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק  
ביז׳ן  עמיסיע עלעקטריק סעקטאר-געשטעלט אויף א וועג צו עררייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא

, און צו דערגרייכן 2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביז׳ן יאר  70, אריינגערעכנט שאפן 2040יאר 
קארבאן נייטראליטעט איבער דער גאנצער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק׳ס פרעצעדענטלאזע  

 102אן דאלער אין בילי 33אינוועסטירונגען צו פארשנעלערן זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 
ביליאן  6.8פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט,  -גרויס

  1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8דאלער צו רעדוצירן געביידע עמיסיעס,  
ביליאן דאלער אין   1.6און איבער  ענערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון,-ביליאן דאלער פאר זויבערע

NY  דזשאבס   158,000׳גרינע באנק׳ פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד
פראצענטיגער שטייגונג אין דער   2,100, א 2020אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין

 9,000פארפליכטונג צו אנטוויקלען  און א 2011ענערגיע סעקטאר זייט - אויסגעשפרייטער סאלאר 
 .  2035ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר -מעגאוואטס פון ים

    
אונטער דער קלימאט אקט וועט ניו יארק בויען אויף די פארשריטן און רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז  

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

 2025צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
פון  BTUטריליאן  185נערגיע באניץ מיט פלאץ ע-שפארעדיגקייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ן- ענערגיע

 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -ענדע 
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