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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE STANOWI NOWY JORK 60 MLN 
USD Z FUNDUSZY FEDERALNYCH NA ROZWÓJ PRZYJAZNYCH KLIMATOWI 

PRAKTYK DOTYCZĄCYCH LEŚNICTWA I ROLNICTWA   
  

Nowy projekt leśnictwa i rolnictwa przyjaznego klimatowi jest zgodny założeniami 
ustawy klimatycznej i ambitnymi celami klimatycznymi stanu Nowy Jork  

   
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że inicjatywa stanu Nowy Jork, NYS Connects: 
Climate Smart Farms and Forests Project, otrzymała 60 mln USD dotacji w ramach 
pierwszej rundy akcji Partnerstwo na rzecz towarów przyjaznych klimatowi 
organizowanej przez Departament Rolnictwa USA. Realizowany przez stanowy 
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) 
oraz Departament Rolnictwa i Rynków (Department of Agriculture and Markets, AGM) 
projekt został wybrany jako jeden z 70 w całym kraju i ma pomóc producentom rolnym 
oraz właścicielom gruntów leśnych we wdrażaniu praktyk przyjaznych klimatowi. Jego 
celem jest również nawiązywanie relacji między właścicielami gruntów a firmami, w 
których rośnie zapotrzebowanie na towary produkowane z wykorzystaniem strategii 
przyjaznych klimatowi.  
   
„Zrównoważone rolnictwo ma kluczowe znaczenie dla przeciwdziałania skutkom zmian 
klimatycznych, a przyznane środki finansowe bardzo pomogą właścicielom gruntów 
rolnych i leśnych w stanie Nowy Jork, umożliwiając prowadzenie skoordynowanych na 
poziomie krajowym działań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki funduszom ogłoszonym przez prezydenta 
Bidena i jego administrację robimy kolejny ważny krok w kierunku poprawy stanu 
naszego środowiska dla przyszłych pokoleń. Partnerstwo publiczne i prywatne w 
ramach projektu rolnictwa i leśnictwa przyjaznego klimatowi przyczyni się do powstania 
nowych i innowacyjnych metod realizacji naszych ambitnych celów klimatycznych, 
ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i zaspokojenia globalnego popytu na 
produkty uprawiane przy użyciu bardziej ekologicznych technologii”.   
   
Towary przyjazne klimatowi to produkty rolne wytwarzane z zastosowaniem praktyk (z 
zakresu rolnictwa, hodowli lub leśnictwa) ograniczających emisję gazów cieplarnianych 
lub sekwestrujących dwutlenek węgla. Inicjatywa NYS Connects: Climate Smart Farms 
and Forests Project zapewni natychmiastowe finansowanie właścicielom gruntów, 
którzy starają się stosować praktyki z zakresu rolnictwa i leśnictwa przyjaznego 
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klimatowi (climate smart agriculture and forestry, CSAF) w oparciu o istniejące 
programy stanowe. Projekt pomoże w identyfikacji i eliminacji społecznych i 
behawioralnych barier w akceptacji praktyk CSAF, szczególnie wśród społeczności 
marginalizowanych i przedstawicieli mniejszości. Do pomiarów, kwantyfikacji, 
monitorowania, raportowania i weryfikacji tego procesu zostaną wykorzystane nowe i 
gruntownie przygotowane narzędzia. Dane te będą również przydatne w procedurach 
ciągłego doskonalenia praktyk i programów, redukcji kosztów oraz łagodzenia skutków 
emisji gazów cieplarnianych.   
   
W ramach pierwszej rundy finansowania Departament Rolnictwa USA (U.S. Department 
of Agriculture, USDA) zainwestuje do 2,8 mld USD w 70 projektów wybranych z ponad 
450 złożonych propozycji. Pierwsze projekty mają poszerzyć rynki zbytu na towary 
przyjazne klimatowi, zwiększą korzyści w zakresie ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych wynikające z produkcji tych towarów oraz zapewnią bezpośrednie i 
znaczące korzyści dla producentów, szczególnie tych drobnych i wywodzących się z 
marginalizowanych społeczności. W najbliższych miesiącach USDA wspólnie z 
autorami 70 wybranych projektów będzie dopracowywać zakres i poziom finansowania.   
   
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska i współprzewodniczący Rady ds. 
Działań na rzecz Klimatu, Basil Seggos, powiedział: „W stanie Nowy Jork lasy 
prywatne usuwają z atmosfery szkodliwy dla klimatu dwutlenek węgla w ilości równej 
emisji dwóch milionów samochodów z silnikami benzynowymi. To pokazuje, jak ważna 
jest współpraca z właścicielami gruntów w celu ochrony naszych lasów i walki ze 
zmianami klimatu. Z pomocą partnerów w Waszyngtonie DEC wykorzysta te fundusze 
federalne do wdrożenia naszych ambitnych planów działań na rzecz klimatu poprzez 
usprawnienie programów reforestacji i zachęcanie właścicieli gruntów do udziału w tych 
programach, jednocześnie pomagając drobnym właścicielom gruntów i osobom ze 
społeczności marginalizowanych zrekompensować koszty dzięki planom zarządzania 
lasami”.  
   
Komisarz Departamentu Rolnictwa i Rynków, Richard A. Ball, powiedział: „Dotacja 
od USDA to dobra i ważna nowina dla stanu Nowy Jork. Jest ona konsekwencją 
ogromnej pracy, jaką wykonano na szczeblu stanowym w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Departament uczestniczy w wielu znaczących inicjatywach, takich jak 
Rada ds. Działań na rzecz Klimatu czy program dotacji na rolnictwo odporne na zmiany 
klimatyczne, pomagając naszym rolnikom we wdrażaniu rozwiązań problemów 
środowiskowych i ochronie produkcji żywności. Dzięki współpracy z DEC, okręgami 
objętymi Programem ochrony gruntów i zasobów wodnych, Cornell Cooperative 
Extension, wydziałem ESF SUNY, Uniwersytetem Syracuse i nie tylko jesteśmy liderami 
w zakresie innowacyjnych, zaawansowanych rolniczych praktyk przyjaznych 
środowisku, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych, usuwają dwutlenek węgla z 
atmosfery i pomagają gospodarstwom rolnym w przygotowaniu na skutki zmian 
klimatu. Środki przyznane przez USDA pomogą nam dotrzeć do jeszcze większej liczby 
rolników w ramach programu CRF i zachęcić do niego nowych właścicieli gruntów 
pochodzących ze społeczności marginalizowanych. Przyczynią się też do rozwoju 



leśnictwa i rolnictwa przyjaznego klimatowi wśród małych gospodarstw, w tym 
działających na terenach miejskich”.  
    
Cele klimatyczne ustalone w ramach przyjętej przez stan Nowy Jork Ustawy o 
przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności należą do najambitniejszych w skali 
kraju. Ustawa klimatyczna stanowi gwarancję niezmienności polityki w tym względzie. 
Dzięki niej skutki tego projektu będą od razu odczuwalne, a praktyki CSAF nabiorą 
tempa i będą rozwijane przez kolejne dziesięciolecia. Inicjatywa ta może również 
doprowadzić do znacznie większych inwestycji w dekarbonizację wielu sektorów 
gospodarki, takich jak zarządzanie budynkami i produkcja energii, dzięki możliwości 
wprowadzenia najwyższych standardów pomiarów, monitorowania, raportowania i 
weryfikacji. Pozwoli to odblokować rolnictwo i leśnictwo, umożliwiając dalszą 
dekarbonizację całej gospodarki.  
   
Przed wprowadzeniem ustawy klimatycznej USDA sklasyfikowało stan Nowy Jork na 
ósmym miejscu w kraju pod względem liczby miejsc pracy w branży produktów 
pochodzenia biologicznego. Stanowy sektor produktów pochodzenia biologicznego 
wygenerował ponad 9,2 mld USD i zapewnił ponad 100 630 miejsc pracy, głównie w 
produkcji leśnej, rolnictwie, biochemii i produkcji tekstyliów. Oprócz znaczącego udziału 
w 85-procentowej redukcji emisji gazów cieplarnianych w skali całej gospodarki, 
rolnictwo i leśnictwo będą głównym źródłem kompensacji pozostałych 15% emisji w 
stanie do 2050 r. Aby osiągnąć te ambitne cele, rolnicy w stanie Nowy Jork będą 
musieli zredukować emisję dwutlenku węgla, jednocześnie zwiększając jego 
sekwestrację poprzez glebę i drzewa. Wymaga to zwiększenia finansowania i wsparcia 
planowania, raportowania, analiz porównawczych i monitorowania gospodarstw, a także 
opracowania mechanizmów rynkowych zachęcających do stosowania towarów CSAF.   
   
Oprócz DEC i AGM partnerami wspierającymi ten projekt są Urząd ds. Badań i Rozwoju 
Energetyki Stanu Nowy Jork, Komitet Ochrony Gruntów i Wody Stanu Nowy Jork, 
okręgi objęte Programem ochrony gruntów i zasobów wodnych, Wydział Rolnictwa i 
Nauk Biologicznych Uniwersytetu Cornell (Cornell College of Agriculture and Life 
Sciences, CALS), Wydział Nauk Środowiskowych i Leśnictwa Uniwersytetu Stanu Nowy 
Jork (State University of New York College of Environmental Science and Forestry, 
SUNY ESF) oraz Uniwersytet Syracuse.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork oraz współprzewodnicząca Rady ds. Działań na rzecz Klimatu, Doreen M. 
Harris, powiedziała: „Naszym wspólnym celem jest ograniczenie emisji gazów 
cieplarnianych, aby zapewnić zdrowszą przyszłość stanu Nowy Jork i nie tylko, dlatego 
wspieranie rolnictwa i leśnictwa przyjaznego klimatowi przynosi korzyści nam 
wszystkim. Jest to niezwykła szansa dla stanu Nowy Jork, pokazująca imponującą 
koordynację działań administracji federalnej i stanowej, środowisk akademickich i 
właścicieli gruntów w celu znalezienia rozwiązań, które skutecznie pomogą 
powstrzymać zmiany klimatu”.  
  



Przewodniczący Komitetu Ochrony Gruntów i Wody Stanu Nowy Jork, Dale Stein, 
powiedział: „Środki przyznane przez USDA pomogą naszym rolnikom wykorzystać 
dotychczasowe znaczące osiągnięcia w celu ochrony stanu naszych gleb i dróg 
wodnych oraz walki ze zmianami klimatu. Cieszy nas fakt, że ta ważna inwestycja 
dołączy do już realizowanych programów stanowych i zapewni okręgom objętym 
Programem ochrony gruntów i zasobów wodnych oraz producentom kolejne narzędzia 
do wdrażania najlepszych praktyk zarządzania w gospodarstwie, jednocześnie 
rozszerzając nasz zasięg na jeszcze więcej gospodarstw”.  
  
Rektor Wydziału Nauk Środowiskowych i Leśnictwa SUNY, Joanie Mahoney, 
powiedziała: „Wydział ESF od dziesięcioleci prowadzi badania nad zrównoważoną 
gospodarką leśną, bioenergią i produktami drewnopochodnymi, dlatego cieszymy się z 
możliwości współpracy z instytucjami partnerskimi w celu powstrzymania zmian klimatu, 
które wpływają na każdy aspekt życia. Pozyskane środki pozwolą otworzyć nowe 
kierunki badań. Jest to szansa na radykalną zmianę działalności właścicieli gruntów, 
rolników i firm, tak aby nasze systemy w stanie Nowy Jork były bardziej przyjazne dla 
klimatu”.  
  
Dziekan Wydziału Rolnictwa i Nauk Biologicznych Uniwersytetu Cornell, Ronald 
P. Lynch Dean Ben Houlton, powiedział: „Kryzys klimatyczny puka do naszych drzwi, 
a jedynym sposobem na jego zażegnanie jest opracowanie całościowych rozwiązań, 
które przyniosą także wiele dodatkowych korzyści, zwłaszcza właścicielom gruntów i 
rolnikom będącym naszymi kluczowymi sojusznikami w tej walce. Projekt ten umożliwi 
nam utworzenie wspólnych, praktycznych, skalowalnych i sprawiedliwych rozwiązań, 
które pozwolą płacić rolnikom za liczne świadczone przez nich usługi wspierające 
ekosystemy”.  
   
Dr Jay Golden, profesor zrównoważonego rozwoju i finansów w Maxwell School 
oraz dyrektor laboratorium dynamicznych rozwiązań w zakresie zrównoważonego 
rozwoju Uniwersytetu Syracuse, powiedział: „Zarówno rządy, jak i przemysł na 
całym świecie w szybkim tempie przestawiają gospodarki na rozwiązania zeroemisyjne. 
Aby sprostać tym poważnym wyzwaniom, współczesne branże produkcyjne będą 
musiały znaleźć niskoemisyjne i ekologiczne alternatywy, w których kluczową rolę 
odegrają surowce i produkty pochodzenia biologicznego. Nasz zespół w Syracuse 
znajdzie się w światowej czołówce tych działań, umożliwiając decydentom publicznym i 
prywatnym dostęp do danych i wyników badań, pozwalających monitorować nisko- i 
zeroemisyjne surowce w całym łańcuchu wartości, opracowywać ważne zachęty i 
zasady wspierające rozwój rynku, a także modelować korzyści dla środowiska, klimatu i 
gospodarki/rynku pracy w stanie Nowy Jork i całej Ameryce. Uzyskane w ten sposób 
towary przyjazne klimatowi posłużą jako podstawa niskoemisyjnych środków 
chemicznych, paliw i źródeł energii, jak również materiałów budowlanych i 
konstrukcyjnych oraz szerokiej gamy produktów konsumenckich”.   
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