
 
 גאווערנער קעטי האוקול   9/21/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מעגעווַאט   2,000גאווערנער האוקול אנאנסירט נייע פארמעסטערישע פארבעטונג רופנדיג פאר 
   פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן -אדער מער נייע גרויס

   
ניו   600,000נאכ׳ן פארענדיגן, וועלן אויסגעטיילטע פראיעקטן קענען באקרעפטיגן לכל הפחות 

 יארקער שטובער  
   

  5.5סטעיט׳יגע באנייבארע ענערגיע פראיעקט איצט אונטערוועגנס צו באקרעפטיגן -סה״כ גאנץ
 מיליאן ניו יארקער שטובער 

   
ביליאן דאלער אין ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען און   3דעוועלאפמענט ערווארטעט צו טרייבן באלד 

   אויסהאלטעוודיגע דזשָאבס אין דער גרינער עקאנאמיע-פאמיליע 2,000שאפן איבער 
     

 פראצענט פון דער סטעיט׳ס עלעקטרישע  70יאגט צו פארשריט צו עררייכן ניו יארק׳ס ציל צו שאפן 
   עמיסיע גריד-אויף א וועג צו א זערא  2030ענערגיע פון באנייבארע קוועלער ביז 

   
   

האט היינט געמאלדן דאס ארויסגעבן ניו יארק׳ס זעקסטע פארמעסטערישע  האוקולגאווערנער קעטי 
  פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע-מעגעווַאט אדער מער פאר נייע גרויס 2,000פארבעטונג רופנדיג פאר 

ניו   600,000פראיעקטן. די פראיעקטן וועלן האבן די קאפאציטעט צו באקרעפטיגן אמווייניגסטנס 
קאנטראקטירטע געלעגנהייטן  -יארקער שטובער און אויסהאלטן די פאראויסגעזעענע גאנג פון סטעיט

רווארטעט צו  פאר פריוואטע באנייבארע ענערגיע אנטוויקלער. נאכ׳ן אויסוויילן, איז דער דעוועלאפמענט ע
-פאמיליע  2,000ביליאן דאלער אין ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען און שאפן איבער  3טרייבן באלד 

ויסהאלטעוודיגע דזשָאבס אין דער ׳גרינער׳ עקאנאמיע. ברענגען מער ריינע ענערגיע צום עלעקטרישן  א
אצענט פון דער סטעיט׳ס פר  70׳גריד׳ יאגט צו פארשריטן צו עררייכן ניו יארק׳ס ציל צו שאפן 

    2030עלעקטרישע קראפט פון באנייבארע קוועלער ביז 
     

ארומנעמנדע צוגאנג צו רייניגן אונזער  -״באנייבארע ענערגיע איז דער רוקנביין פון ניו יארק׳ס ברייט
אונזער  עלעקטרישע ׳גריד׳ און טוט אנבאטן פאר׳ן אינדוסטריע א פארלעסליכע וועג זיך צו באטייליגן אין 

״די  געזאגט. האוקול האט גאווערנער ריינע ענערגיע טראנזיציע פאר די בענעפיט פון אלע ניו יארקער,״ 
פריוואטע צוזאמארבעטשאפטן געפארעמט אויף צו בויען די פראיעקטן וועלן אונז -שטארקע פובליק

ערמעגליכן נישט בלויז צו דראסטיש נידערן עמיסיעס אין אונזער קאמף קעגן קלימאט ענדערונג אבער 
אויפשטייג, און אן  וועט רעזולטירן אין טויזנטער נייע גרינע דזשאבס, ביליאנען דאלארען אין עקאנאמישע 

    איינשפריץ פון פריוואטע אינוועסטירונג אין ארטיגע קאמיוניטיס.״
   

געפירטע ריינע ענערגיע  -מיט די היינטיגע שריטן, טוט ניו יארק צויאגן די מערסט אמביציעזע סטעיט
- יבשה פארנעמיגע-נייע גרויס 120אגענדע אין די פאראייניגטע שטאטן, קאנטראקטירנדיג מיט איבער 

- יבשה׳דיגע ווינט-אזירטע באנייבארע ענערגיע איינריכטונגען אריינגערעכנט סָאלַאר פַארמס, אויפ׳ןב



געוויסע פון וועלכע זענען צוזאמגעּפָארט מיט ענערגיע   — עלעקטרישע איינריכטונגען -פַארמס און היידראָ 
רווארטעט צו טרייבן אומגעפער  די פראיעקטן אויסגעוויילט דורך דעם פארבעטונג זענען ע סטָארעדזש.

מיליאן מעגעווַאט שעה׳ן באנייבארע עלעקטרישע קראפט פער יאר, גענוג באנייבארע ענערגיע צו   4.5
דאס גלייכן ווי אוועקנעמען א האלב מיליאן  —מיליאן מעטרישע טָאנען  2רעדוצירן קארבאן עמיסיעס מיט 

    קַארס פון דעם ראוד יערליך.
     

NYSERDA באצאלונגען  2023זיך צו מודיע זיין די אויסגעטיילטע דעוועלאפערס אין פרילינג פון   רישט .
אונטער די אויסטיילונגען וועעלן זיך נישט אנהייבן ביז די פראיעקטן האבן זיך איינגעשאפן אלע 

    געפאדערטע פערמיטס און באשטעטיגונגען און געווארן אפעראציאנעל אויף צו באקרעפטיגן ניו יארק. 
     

דאריען  CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 
״קומענדיג נאך א היסטאריש אויסטיילונג גרופע פריער דאס יאר, ציעט זיך  עם. האריס האט געזאגט, 

פארנעמיגע באנייבארע -ניו יארק פאראויס מיט׳ן פולסטן קראפט אזוי ווי מיר זוכן צו בויען מער גרויס
ענערגיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט אין אונזער מארש צו דעם סטעיט׳ס באנייבארע ענערגיע ציל  

איז אנטשלאסן צו פארזיכערן אז ארטיגע קאמיוניטיס האבן א שטימע   האוקולווייטער. גאווערנער  און נאך
קוקט ארויס צו ארבעטן מיט די ערוויילטע דעוועלאפערס   NYSERDAאין אנטוויקלען די פראיעקטן, און 

געפירט -און אויפנעמען מוניציפאליטעטן צו פארזיכערן די פראיעקטן ווערן פאראויס
    נטווארטליכערהייט און ברענגען סובסטאנטיווע קאמיוניטי און עקאנאמישע בענעפיטן.״פארא

     
    מערקווירדיגע פראוויזיעס אין דער פארבעטונג רעכענען אריין אבער זענען נישט באגרעניצט צו:

   

יג  ליפערן דזשָאב שאפונג און בענעפיטן צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן דורך גינצ •
פירן בענעפיטן פאר די היסטאריש  -אפשאצן פראיעקטן וועלכע קענען ממשות׳דיג פאראויס

אונטערפריווילעגירטע קאמיוניטיס, און שטארק דערמוטיגן ארבעטסקראפט אנטוויקלונג 
    פארפליכטונגען און צוזאמארבעטשאפטן מיט לעיבָאר און האנדלס ארגאניזאציעס.

שטעלן א מינימום אמעריקאנער אייזן און שטאל איינקויף פאדערונגען צו מוטיגן דאס באניץ פון  •
ענערגיע און פאדערן פון  -לאנדישע שטאל אין די קאנסטרוקציע פון סָאלַאר און ווינט-אין

באזירטע שטאל פארזארגער אנטיילצונעמען  -עס-דעוועלאפערס צוצושטעלן געלעגנהייטן פאר יו
באנייבארע ענערגיע אינדוסטריע, אין זיך האלטן מיט׳ן כוונה פון דעם ניו יארקן ׳קויפט  אין דער 

   אמעריקאנער׳ אקט
פאדערן אז ארבעטער פארבינדן מיט די קאנסטרוקציע פון סיי וועלכע אויסגעטיילטע איינריכטונג   •

קציע  זאלן געצאלט ווערן די אנווענדליכע אנגענומענע געהאלט צו פארזיכערן קאנסטרו 
   אויסהאלטעוודיגע דזשָאבס פאר ניו יארקער.-קוואליטעט און פארזיכערן פאמיליע

מוטיגן און געבן פרעפערענץ אין אפשאצן דעוועלאפערס וועלכע פארשפרעכן צו ניצן ניו יארק   •
דיסעיבעלד -פירמעס( און סערוויס  MWBEבאזיצטע ביזנעסער )-סטעיט מינאריטעט און פרויען

    ׳ס(.SDVOBטע ביזנעסער )באזיצ-וועטעראן
אינצענטיוויזירן פארשלאגער אויסצומיידן דעוועלאפמענט אויף די העכסטע קוואליטעט  •

אויסניץ מאסנאמען צו שטיצן אנגייענדע  -זיך פארשפרעכן צו מיט שטחים, אוןאגריקולטורעלע 
עלע אגריקולטורעלע אפעראציעס ווי אויך פינאנצירונג צו שטיצן ראיאנישע אגריקולטור 

    אפעראציעס.
אויסגעטיילטע  -פארזיכערן אז קאמיוניטיס וועלכע דינען אלס גאסטגעבער פאר די ערפאלגרייך •

פראיעקטן זענען פולשטענדיג פארמישט אין דעם דעוועלאפמענט פראצעס, און אז פארשלאגער  
    צייגן א פארשפרעכונג צו אפטע און אקטיווע קאמיוניטי פארבינדונג.

גינציג צוזאמּפָארן באנייבארע ענערגיע מיט  -ן פארשלאגן וועלכע טוען קאסטווייטער מוטיג  •
ענערגיע סטָארעדזש טעכנאלאגיעס, אריינגערעכנט פרעפערענצירטע אפשאצונג פון פארשלאגן 

סערווירטע ראיאנען פון דעם  -וועלכע פלאצירן סטָארעדזש איינריכטונגען אין הויפטזעכליך פָאסיל



שארפע אימפאקטן פון פארפעסטונג וואס אונטערפריווילעגירטע   סטעיט צו באקעמפן די
     קאמיוניטיס האבן אומפראפארציאנעל געטראגן.

   

פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן  -בארעכטיגטע פראיעקטן רעכענען אריין סיי וועלכע גרויס
טעכנאלאגיע און אריינגעשטעלט אין אפעראציע נאך יאנואר  1ריי וועלכע קענען באשטעטיגט ווערן אלס 

. אנטיילנעמענדע פראיעקטן נאך נישט אין אפעראציע מוזן צייגן אז זענען פעאיג צו גרייכן  2015, 1
    .2028, מיט די אפציע אויסצוציען אויף מאי 2025קאמערציעלע אפעראציע ביז מאי 

   
.  ׳ פארבעטונגען וועבזייטל1׳ס ׳ריי NYSERDAע פארשלאגער קענען זיך ווענדן אויף פאראינטערעסירט

  3:00, ביז  2022,  16׳ערשטער טריט פאסיגקייט אפליקאציעס מוזן אריינגעגעבן ווערן ביז נאוועמבער  
אויף   ETנאכמיטאג  1:00, אויף 2022, 6. א וועבינאר וועט געהאלטן ווערן אום אקטאבער ETנאכמיטאג 

ירט אין דעם  צוצושטעלן מער אינפארמאציע אויף דער פארבעטונג. אזעלכע וואס זענען פאראינטערעס
און ווערן געמוטיגט זיך צו   קענען זיך איינשרייבן אויף דעם וועבינאר רעגיסטראציע בלעטלוועבינאר 

    .RES@nyserda.ny.gov רעגיסטרירן און אריינגעבן פראגעס פון פאראויס צו
   

״די   דעפארטמענט קאמיסיאנערין ראבערטא רירדאן האט געזאגט,ניו יארק סטעיט לעיבאר 
באצאלטע -באנייבארע ענערגיע אינדוסטריע איז דער צוקונפט פון שאפן א באנייבארע ענערגיע און גוט

ארבעטסקראפט. פריוואטע אינוועסטירונג וועט אויפלעבן ארטיגע קאמיוניטיס און ענערגיזירן דער ניו  
 די באנייבארע ענערגיע פראיעקטן זענען א גרויסער געווינס פאר ניו יארקער.״   יארק סטעיט עקאנאמיע.

   
באנייבארע ענערגיע ציל און ווייטער, וועט עס ווייטער   2030אזוי ווי דער סטעיט מאכט פארשריטן צו די 

ן  באטאנען און פארשטערקערן באשעפטיגונג מיט די גאסטגעבער קאמיוניטיס וואו די פראיעקטן ווער
טוט אנבאטן רעסורסן און אומזיסטע טעכנישע הילף צו העלפן ארטיגע   NYSERDAאויסגעארבעט. 

רעגירונגען פארשטיין וויאזוי צו פארוואלטן פאראנטווארטליכע ריינע ענערגיע אנטוויקלונג אין זייערע  
טריט אנווייזונגען און מיטלען אויף דאס איינפירן פון ריינע ענערגיע,  -ביי-קאמיוניטיס, אריינגערעכנט טריט

    אריינגערעכנט צו ערלויבן פראצעסן, פראפערטי שטייערן, זיצן, זאונינג, און נאך.

   
״אזוי ווי ניו יארק ציעט זיך צום עררייכן אירע  מיטגליד מייקל קוסיק האט געזאגט, -אסעמבלי

ייט  אגרעסיווע ריינע ענערגיע צילן, לויב איך גאווערנער האוקול פאר׳ן איינפירן נאך א פובליק געלעגנה
גרויסקייט באנייבארע ענערגיע פראיעקטן וועלכע וועלן פארזיכערן אז דער סטעיט׳ס  -פאר יוטיליטי

עלעקטרישע קראפט ווערט מער און מער באקרעפטיגט דורך סָאלַאר ענערגיע און ווינט רעסָארסן. די  
ייבן פריוואטע  היינטיגע אויסמעלדונג וועט ווייטער בויען אויף די פארשריטן און גלייכצייטיג טר
 אינוועסטירונג און נייע גרינע דזשאבס אין קאמיוניטיס לענגאויס דעם סטעיט.״  

   
״די ניו  דזשולי טיגהע, פרעזידענט פון דער ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער האט געזאגט, 

פארבעטונג  ׳טע פארמעסטערישע6׳ס NYSERDAיארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער אפלאדירט 
-פאמיליע  2,000פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן. די פאראויסגעזעענע -פאר נאך גרויס

ויסהאלטעוודיגע דזשאבס וועלכע וועלן געשאפן ווערן אלס רעזולטאט צייגט גאווערנער האוקול׳ס טיפע  א
רק׳ס מיטל קלאס, און די  אנטשלאסנקייט צו ערנערן א גרינע ענערגיע עקאנאמיע וואס ארבעט פאר ניו יא

פלוס מעגעווַאטס פון ריינע ענערגיע מיינט אז ניו יארק וועט ווייטער אנהאלטן איר - 2,000נאך 
 עמיסיע ענערגיע ׳גריד׳.״  -שטאנדהאפטיג מארש צו א זערא

   
זעק דופרעסנע, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ניו יארק סאלאר ענערגיע אינדוסטריעס אסאסיעשען  

איז באגייסטערט צו זען ניו יארק סטעיט האלט איין איר צוזאג אויסצוניצן    NYSEIA״ אגט,האט געז
פריוואטע באנייבארע ענערגיע דעוועלאפמענט אין בויען א ריינערע און מער שטאנדהאפטיגע 

׳ס פאראויסגעזעענע NYSERDAעלעקטרישע ׳גריד׳. די ריינע ענערגיע פראיעקט אויסגעטיילט דורך 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FEligibility&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IeRN%2FmGgSpbFAmnM0kzPhxJb%2BYMGl98AUiRkltLiCVA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FClean-Energy-Standard%2FRenewable-Generators-and-Developers%2FRES-Tier-One-Eligibility%2FSolicitations-for-Long-term-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xBPU3d2rWLad0N42lfc3JXFZgxAan2KtHS8xHFCaKZw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fonstage%2Fg.php%3FMTID%3De39689876dd8c01b37412e6a993535b91&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SQGAlFDM3YSV2Hg3lExnFaDwcc4MuIS61MYtxS47cxQ%3D&reserved=0
mailto:RES@nyserda.ny.gov


סָאלַאר דזשָאבס אין אונזער סטעיט, העכערן   12,000פראצעס וועט צולייגן איבער  פארבעטונג
אינוועסטירונגען און געלעגנהייטן אין ארטיגע קאמיוניטיס, און צויאגן אונזער פארשריט צום סטעיט׳ס  

צילן. מיר זענען דאנקבאר פאר גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט און די   CLCPAאמביציעזע 
טיגע באמיאונגען פון ניו יארק׳ס עקזעקיוטיוו אגענטורן אין ארבעטן אויף צו בויען א ריינערע  שטאנדהאפ

 צוקונפט פאר׳ן קומענדיגן דור.״  
   

ניו יארק׳, האט   -ען רעינאלדס, עקזעקיוטיוו דירעקטארין פון דעם ׳פארבאנד פאר ריינע ענערגיע 
- ויסצוגעבן דער נעקסטער פארבעטונג פאר ים״עס איז פערפעקט שכל׳דיג פאר ניו יארק ארגעזאגט, 

׳, וויבאלד בויען נייע באנייבארע  NYCווינט קראפט און סָאלַאר קראפט פראיעקט דורכאויס ׳קלימאט וואך 
ענערגיע פראיעקטן אין דער יסוד פון ניו יארק׳ס פלאן צו לייזן דעם פראבלעם פון קלימאט ענדערונג.  

טערמיניגע קאנטראקט מיט ניו יארק.  -זיך איצט פארמעסטן פאר א לאנג ריינע ענערגיע אנטוויקלער וועלן
געפרייזטע פראיעקטן געווינען און געבויט  -אויסגעשטעלטע און בעסטע-אויף דעם אופן, זאלן די בעסטע

 ווערן, שאפנדיג קאנסטרוקציע דזשָאבס און ריינע עלעקטרישע קראפט פאר ניו יארקער.״  

     
ליניע פון  -ן, וועלן די פראיעקטן צוגעבן צו ניו יארק׳ס פעסט אוועקגעשטעלטע רערןנאכ׳ן ערוויילט ווער

  14,200פארנעמיגע באנייבארע ענערגיע פראיעקטן, וועלכע זענען ערווארטעט צו ליפערן איבער -גרויס
 גענוג צו באקרעפטיגן באלד — מעגעווַאטס פון ריינע עלעקטרישע קראפט צום ׳גריד׳ נאכ׳ן פארענדיגן 

פינף און א האלב מיליאן ניו יארק שטובער. דער סטעיט׳ס אנטשלאסנקייט ארויסצובויען נייע גרינע  
מייל פון נייע גרויסע אפגרעידס שוין אונטערוועגנס לענגאויס  250ענערגיע טראנסמיסיע, געפירט דורך  

סָאן ּפַאווער עקסּפרעס׳  דעם סטעיט, און אינאיינעם מיט׳ן ׳קליען ּפעטה ניו יארק׳ און ׳שַאמּפלעין הוד
ליניע פון באנייבארע -אין אפריל, וועט ערמעגליכן פאר׳ן איצטיגן רערן באשטעטיגט טראנסמיסיע ליניעס

פראצענט פון ניו יארק׳ס עלעקטרישע קראפט פון באנייבארע   66ענערגיע צו באקרעפטיגן איבער 
    ענערגיע קוועלער נאכ׳ן אריינגיין אין אפעראציע.

     
   וועגווייזיגע קלימאט פלאן-ניו יארק סטעיט׳ס לאנד

אגרעסיווער קלימאט און זויבערע  -וועגווייזיגע קלימאט אגענדע איז דער מערסט-ארק סטעיט׳ס לאנדניו י
ענערגיע איניציאטיוו אין דעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר׳דיגע און יושר׳דיגע טראנזיציע צו זויבערע  

ן דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשאבס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אי
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 עררייכן איר  
  70, אריינגערעכנט שאפן 2040ר  עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יא-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 -גרויס 120אין ביליאן דאלער  35זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 
ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע   6.8ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 

-ביליאן דאלער פאר זויבערע 1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8עמיסיעס, 
׳גרינע באנק׳  NYביליאן דאלער אין  1.6ר נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבעע

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

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

, און אין דער זעלבער צייט  2050שטאפלען ביז 1990פראצענט פון די    85גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 
פראצענט, פון די בענעפיטן פון זויבערע   40אצענט, און מיט׳ן ציל פון  פר 35פארזיכערן אז כאטש 

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

    באניץ געשפארטע ענערגיע.-פון ענדע BTUטריליאן  185מיט באניץ 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2022-Announcements%2F2022-04-14-Governor-Hochul-Announces-Approval-of-Contracts&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cc001b79b2f8442c7e8f308da9be35c96%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993698064671406%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x5gpU8CCHyETpw3rL29kgntKDQhegRWj6IAxjusxR90%3D&reserved=0
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