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

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט פיר גיגַאווַאטס פון דיסטריביּוטעד סאלאר אינסטאלירט אין ניו יארק  
   און גרעסטע סאלארישע פאנעלן אויסשטעלונג אויף איין דאך אין מאנהעטען

   
דיסטריביּוטעד סאלאר פראיעקטן איבערן סטעיט וועלן צושטעלן עלעקטריציטעט פאר מער פון 

  היימער  710,000
  

צו פייערן   Javits Centerפאראייניגטע שטאטן קלימאט אליאנס מיטגלידער קומען זיך צוזאם ביי 
   קלימאט שריט אין מערערע סטעיטס דורכאויס ניו יארק סטעיט קלימאט וואך

   
  2025ניו יארק אויפן וועג צו איבערשטייגן ציהל פון זעקס גיגַאווַאטס פון סאלארישע ענערגיע ביז 

   2030גיגַאווַאטס ביז  10און פארשנעלערט פארשריט צו 
  

  דאבילדער פון סאלאר פאנעלן אויסשטעלונג זענען פארעפנטליכט 
   
   

אלץ טייל פון קלימאט וואך, האט גאווערנער קעטי האקול היינט אנאנסירט אז פיר גיגַאווַאטס פון  
אין קאמיוניטי, פריוואטע,   –ענערגיע וואס ווערט אויפגעטריבן לאקאלערהייט( -דיסטריביּוטעד סאלאר )זון

רן סטעיט, גענוג צו  זענען אינסטאלירט געווארן איבע  –קליינע ביזנעס און אינדוסטריאלע פראיעקטן 
היימער, אונטערשטרייכנדיג ניו יארק'ס פירערשאפט   710,000צושטעלן עלעקטריציטעט פאר איבער 

 Sun-NYמיטן וואקסן איינס פון די שטערקסטע סאלאר מארקעטס אינעם לאנד. זינט די עפענונג פון די 
פראצענט  70)ניו יארקע זון( אינציאטיוו, איז די קאסט פון סאלארישע ענערגיע אין ניו יארק געפאלן מיט 

פראצענט איבערן   2,900אין די צייט וואס באנוץ מיט סאלארישע ענערגיע איז געוואקסן מיט כמעט 
ינוועסטירונג און  ביליאן דאלאר אין פריוואטע א  6.4דאס אלעס בשעת'ן העלפן אויפטרייבן   —סטעיט 

דזשאבס איבערן סטעיט. די היינטיגע עררייכונג, צוזאמען מיט די פראיעקטן וועלכע   12,000אויסהאלטן 
זענען יעצט אין אנטוויקלונג און רוקן זיך פאראויס צו קענען אריינגיין אין קאמערציעלע אפעראציע, לייגן  

צו אינסטאלירן זעקס גיגַאווַאטס פון דיסטריביּוטעד   ארויף ניו יארק אויפן וועג צו איבערשטייגן איר ציהל
. גאווערנער האקול  2030גיגַאווַאטס ביז  10, און עס איז פארשריט צו די ציהל פון 2025סאלאר ביז 

( פירער צו  U.S. Climate Allianceהאט זיך געטראפן מיט פאראייניגטע שטאטן קלימאט אליאנס )
, וואו זיי האבן אפלאדירט די  Javits Centerפון די דאך פון די   מאכן דעם היסטארישן אנאנס היינט 

פארשריט אין די אינסטאלאציע פון די גרעסטע סאלארישע פאנעל אויסשטעלונג אויף איין דאך אין גאנץ  
לעּפס( ווידעאו  -. א פארשנעלערטע )טייםדאאינסטאלאציע קען געזעץ ווערן  מאנהעטען. א ווידעאו פון די

   .דאפון די אינסטאלאציע קען געזעץ ווערן 
   

פירנדע  -"מיר זענען שטארק קאנצעטרירט אויף די קאמף קעגן קלימאט טויש, און אונזער לאנדס
פארשריט מיט ריינע ענערגיע איז א שטארקע שטופ פאר ניו יארק'ס עקאנאמיע אין די צייט וואס עס  

האט גאווערנער האקול  שאפט א מער יושר'דיגע און געוזנטע צוקונפט פאר אלע ניו יארקער", 
"די עררייכונג איז עדות צו אונזער ערפאלגרייכע שותפות מיט קאמיוניטיס און מיט די   אגט.געז

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FJavits_Rooftop.pdf__%3B!!MQuuhw!28AB2uV0LKI0SmBnJX5RV9trAz6n3I3tzupxSr_-8bgJXcPxMXwLUzR0OD67n1nXBOj_FEmfpDVx2ozFx5Nc42rzi82XI-3QKro%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jXf%2FfdqZCiuifb7uU74tIVk%2BN%2FEHV%2FTXtDIdt8MjO7c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2Fo5jASX5kyio__%3B!!MQuuhw!yoi8NDF6EdeurIYBSkwDuDlWKF81K-MJPvT8HYX6SLVjw8lRtEpeOCkApYD09if0EXWnx_Tjiie2RWcmCzH4xw_JLxzpHN9Nxm0%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=867GrYsp%2BZFGYBxytEqPDyXJ26NTBhMrfGCDVa4LAUY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fyoutu.be%2FH7d_jf2USMk__%3B!!MQuuhw!yoi8NDF6EdeurIYBSkwDuDlWKF81K-MJPvT8HYX6SLVjw8lRtEpeOCkApYD09if0EXWnx_Tjiie2RWcmCzH4xw_JLxzpeGiTT1A%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KElL0iyz3EE43Ah8C47eloLEsrilXo6zW2aCwwGMQzo%3D&reserved=0


אינדוסטריע צוגלייך צו בויען די פראיעקטן אין יעדע ווינקל פון די סטעיט און פארזיכערן אז מער  
אר פילע  פאמיליעס און ביזנעסער וועלן בענעפיטירן פון ריינע און ביליגע סאלארישע עלעקטריציטעט פ

וואס איז יעצט די   Javits Centerיארן אין די צוקונפט. איך בין שטאלץ צו מאכן די היינטיגע אנאנס פון די 
היים פון מאנהעטען'ס גרעסטע סאלארישע פאנעל אויסשטעלונג אויף איין איינצלנע דאך מיט א 

נדערע שטאטישע  באגלייטנדע באטעריע סטארעדזש סיסטעם און שטעלט אוועק א ביישפיל פאר א
   ענערגיע צוקונפט."-געביידעס פון וויאזוי זיך צו אנשליסן מיט די פארשריט פון אונזער ריינע 

   
ניו יארק'ס פארשריט פון דריי צו פיר גיגַאווַאטס פון דיסטריביּוטעד סאלאר אינסטאלאציעס אין די סטעיט 
איז געווען די שנעלסטע וואוקס פון א גאנצע גיגַאווַאט ביז היינט, דויערנדיג בלויז עטוואס מער פון א יאר  

 19-יט ארויסקומענדיג פון די קאווידצו דורכפירן. דאס איז ערמעגליכט דורך די סטעיט'ס פראדוקטיווקי
מעגַאווַאטס פון קאפאציטעט אינסטאלירט בלויז דורכאויס די ערשטע   1,200פאנדעמיע, מיט מער פון 

היימער. די מערהייט פון די   217,000גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר כמעט  — 2022האלב פון 
  Sun-NYמיליאן דאלאר אין  289דורך איבער  נייע דיסטריביּוטעד סאלאר איז געשטיצט געווארן

   ביליאן דאלאר אין פריוואטע אינוועסטירונגען. 1.5באלוינונגען וועלכע האבן אויך אריינגעברענגט 
   

'ס גרינע דאך וואס דינט אויך אלץ א וואוינונג ארט  Javits Centerסאלארישע פאנעלן אויף די  1,400די 
מעגַאווַאט באטעריע סטארעדזש   3.5פאר ארטיגע ווילדע באשעפענישן וועט ערגענצט ווערן מיט א 

, די Javits Centerפריוואטע שותפות צווישן די -סיסטעם. דער פראיעקט איז א רעזולטאט פון א פובליק 
.  .Siemens Industry, Inc( און ew York Power Authority, NYPANניו יארק ּפאווער אויטאריטעט )

פראיעקט אויף איין דאך און וועט אריינרכענען איינס פון די   די סיסטעם איז די גרעסטע סאלארישע 
באטעריע ענערגיע סטָארעדזש סיסטעמען מיט די העכסטע קאפאציטעט אין מאנהעטען. די פארענדיגונג 

 Javits Centerפון די סאלארישע אינסטאלאציע קומט אויך אין די זעלבע צייט ווען אקטיוויטעטן ביי די 
רן נאכפאלגנדיג די הויכפונקט פון די פאנדעמיע ווען עס האט געדינט אלץ אן  הויבן זיך אן פארמע 

ניו יארקער זענען באהאנדלט געווארן, און דאן אלץ די   1,100עמערדזשענסי פעלד שפיטאל וואו כמעט 
וואקסינען   646,000גרעסטע וואקסינאציע פלאץ אין פאראייניגטע שטאטן וואס האט פארטיילט איבער 

   יארקער אין ווייניגער פון זעקס חודשים.פאר ניו 
   

- מיליאן סקוועיר  1.2'ס Javits Center, נישט לאנג נאך די קאנסטרוקציע אויף די 2021זינט אוגוסט 
יסיגע פארגרעסערונג איז פארענדיגט געווארן און אפעראציעס האבן זיך צוריק אנגעהויבן, זענען שוין  פ

. אקטיוויטעטן זעצן  Javits Northגעשעענישן אפגעהאלטן ווערן אין די ארויסגעבויטע טייל, גערופן  40
ט ביי די אייקאנישע זאל אויף מאנהעטען'ס וועסט  געשעענישן פלאנירט שוין יעצ  49פאר צו וואקסן, מיט 

וואוקס אין פארגלייך צו די זעלבע תקופה אין   14%א  — 2022סייד פון סעפטעמבער ביז דעצעמבער 
איז די וואוקס  —פון נייע ביזנעס אוונטן און דינערס ביז האנדלס פארשטעלונגען און צוזאמקומען  .2021

אר די באדייטנדע אינפראסטראקטור אינוועסטירונגען איבער די גאנצע  אין אקטיוויטעטן צו באדאנקען פ
, און אזוי אויך לעצטיגע Javits Centerראיאן, אריינרעכענענדיג א גרויסע פארברייטערונג פון די 

געשעענישן וועלכע ווערן   .Moynihan Train Hallאיבערבויאונגען פון לאגווארדיע לופטפעלד און די 
פירמעס ארום די וועלט יעדע   39,000קענען צוציהען ביז אזויפיל ווי  Javits Centerדי אפגעהאלטן ביי 

ביליאן דאלאר אין יערליכע עקאנאמישע אקטיוויטעטן און אויסהאלטן ביז אזויפיל ווי   2יאר, אויפטרייבנדיג 
  200,000 האט מער פון Javits Centerדי   דזשאבס איבערן סטעיט, דירעקט און אומדירעקט. 18,000

  West 40th streetsביז  West 34thסקוועיר פיס פון נייע באגעגעניש פלאץ און א גרויסע לַאבי פון  
פיסיגע  -סקוועיר   54,000, א The Overview, אריינרעכענענדיג 12avenues thאון  11thצווישן 

טעראסע העכער די   פארמאכטע דאך ּפאוויליאן און-ספעציעלע געשעעניש פלאץ, און אזוי אויך א גלאז
גרויסע פארם און גרינהויז זענען אויך געבויט געווארן אויפן דאך,  -האדסאן ריווער. אן איין אקער 

טיש' ערפארונג פאר פארזאמלונג צענטער געסט. אונטער די געשעעניש זאלן  -צום-צושטעלנדיג א 'דאך 
ואס קען ארייננעמען ביז אזויפיל  שטאקיגע טראק אפלאדענונג סטרוקטור ו -אויפן דאך געפונט זיך א פיר 

טרעילערס אויף איין מאל, רעדוצירנדיג ארטיגע טראפיק און פארפעסטיגונג בשעת'ן -טראקטאר  200ווי 



פארמערן זיכערהייט אויף די געסער. אלע פון די זאלן זענען אויסגעשטאט מיט די לעצטע טעכנאלאגיע  
קילונג סיסטעמען און דראטלאזע פארבינדונג. די  אין די באלייכטונג איינריכטונגען, הייצונג און  

סערטיפיקאציע פון די פאראייניגטע שטאטן געביידע   LEEDפארברייטערונג האט באקומען א 'גאלד' 
   (.U.S. Green Building Councilקאונסיל )

   
 New York State Energyניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

Research and Development Authority, NYSERDA פרעזידענט און )CEO  און קלימאט
NY-"די סטעיט'ס ערפאלגרייכע טשעירפרוי, דָארין מ. העריס, האט געזאגט, -אקציע קאונסיל קָאו

Sun  אינציאטיוו האט שוין אוועקגעשטעלט ניו יארק סטעיט אלץ די הויפט קאמיוניטי סאלאר מארקעט
 2025אינעם לאנד, און יעצט רוקט עס ארויף די שנעלקייט פון אונזער פארשריט צו נאכקומען אונזער 

גיגַאווַאטס ביז   סאלאר ציהל בעפאר די פלאנירטע צייט, אונז לייגנדיג אויף א פלאץ צו קענען עררייכן צען
2030 .NYSERDA   קוקט ארויס צו בויען אויף די הצלחה צו פאראויס שטופן סאלאר פראיעקטן פון אלע

גרויסקייטן וועלכע העלפן אראפנידערן שעדליכע גאז עמיסיעס, פארבעסערן לופט קוואליטעט און  
   ברענגען אראפ עלעקטריציטעט בילס פאר אלע ניו יארקער."

   
דזשָאסטין ע. דריסקאל האט  CEOּפאווער אויטאריטעט צייטווייליגער פרעזידענט און ניו יארק 
"די באנוץ מיט מער סאלאר פאנעלן איבער ניו יארק איז קריטיש צו עררייכן די סטעיט'ס געזאגט, 

וועט   Javits Centerענערגיע ציהלן. די ברייטע סאלארישע סיסטעם אויפן דאך פון די -אמביציעזע ריינע 
אראפנידערן  ענערגיע מקור וואס וועט העלפן -פרייע, ריינע -זיין א ביישפיל פאר ניו יארק פון אן עמיסיע 

עלעקטריציטעט בילס בשעת'ן אונז העלפן זיך פאראויס רוקן אין אונזער אריבערגאנג אוועק פון פַאסיל  
ברענשטאף. מיט איינס פון די גרעסטע באטעריע באנוצן אין ניו יארק סיטי, וועט דער פראיעקט אויך  

קלייגן איבעריגע ענערגיע צו גענוצט  פארבעסערן די ווירקזאמקייט פון די עלעקטריציטעט 'גריד' דורכן אווע
   ווערן ווען עס איז דא א הויכע עלעקטריציטעט פארלאנג."

   
Javits Center ס'CEO ,אינסטאלירן א סאלארישע פאנעל אויסשטעלונג  , עלען סטיל, האט געזאגט"

- דאך איז די קומענדיגע גרויסע טריט אין אונזער רייזע צו ווערן ענווייראמענט  Javits Centerאויף די 
 Siemensאון מיט   NYPAריינטליך, און עס איז געווען אן עהרע צו ארבעטן מיט גאווערנער האקול, די פ

ען  צו שאפן די באאיינדרוקספולע און ריינע מקור פון ענערגיע אויף מאנהעטען'ס וועסט סייד. פונעם דינ 
איז אונזער   —אקער גרויסע פארם -אלץ א רעטונג ארט פאר ווילדע באשעפענישן ביזן אפערירן אן איין

דאך אנדערש פון סיי וועלכע אנדערע אין ניו יארק סטעיט, און מיר האפן אז אונזערע באמיאונגען וועלן  
זוי ווי מיר ברענגען צוזאם פריינטליכע געביידע לייזונגען א-אינספירירן אנדערע צו זוכן ענווייראמענט 

   ."NYCמענטשן פאר געשעענישן דורכאויס קלימאט וואך 
   

"ניו יארק'ס  טשעירמאן פון די סטעיט פובליק סערוויס קאמיסיע, רָארי מ. קריסטשיען, האט געזאגט, 
אינציאטיוו וועט אונז העלפן נאכקומען אונזערע וויכטיגע ציהלן צו אנטוויקלען   Sun-NYאויסגעלויבטע 

סאלארישע עלעקטריציטעט אין ניו יארק. די פראגראמען, אנגעפירט דורך גאווערנער האקול, וועלן  
פארקלענערן שעדליכע גאז עמיסיעס און רעדוצירן אומסטאבילע ענערגיע פרייזן. אזוי ווי מיר טרייבן  

ויס סאלארישע ענערגיע פראיעקטן, וועט ניו יארק שאפן נייע עקאנאמישע געלעגנהייטן פאר  פארא
   באצאלטע דזשאבס פאר ניו יארקער."-קליענטן און שאפן שיין

   
, א פארגעשריטענע  קאמיוניטי סאלאר א גרויסע טייל פון ניו יארק'ס הצלחה איז געטריבן געווארן דורך  

ביזנעס מאדעל וואס איז דעזיינט צו ברענגען די בענעפיטן פון סאלאר, אריינרעכענענדיג דאס נישט  
צאלן פון פאראויס אדער באטייליגונג באצאלונגען, פאר ניו יארקע קלינען וועלכע האבן אפט נישט   דארפן

די מעגליכקייט אליין צו אינסטאלירן סאלאר אויף זייערע ּפראּפערטיס. פריער דעם יאר האט גאווערנער  
אז ניו יארק איז געווארן די הויפט קאמיוניטי סאלאר מארקעט אין די פאראייניגטע   אנאנסירט האקול 

שטאטן, מיט מער פון איין גיגַאווַאט אינסטאלירט, גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר מער פון  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nyserda.ny.gov*2Fall-programs*2Fny-sun*2Fsolar-for-your-home*2Fcommunity-solar&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hq5%2FndH5HcBXKOMJrgtdmlxzVco03La0g9qjmxWS%2B1E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nyserda.ny.gov*2FAbout*2FNewsroom*2F2022-Announcements*2F2022-03-22-Governor-Hochul-Announces-NY-as-Top-Community-Solar-Market-in-the-US&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C95f9c6dd449b436bf00708da9be5704d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637993706987222817%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xh%2FfED1lNaJDw7b%2Ftr%2Bq4%2FkUk7cPwQz41Au8FAOrXzQ%3D&reserved=0


זיכערנדיג אנגייענדע צוטריט צו ריינע, ביליגע סאלארישע ענערגיע פאר אלע ניו  היימער, פאר  200,000
   יארקער פאר פילע יארן אין די צוקונפט.

   
ניו  166,088אינציאטיוו האט געהאלפן שטיצן די אינסטאלאציע פון סאלאר פאר  Sun-NYדי סטעיט'ס 

יארקע היימער אדער ביזנעסער אויסגעשפרייט איבער יעדע קאונטי אין ניו יארק, מיט לאנג איילענד,  
האדסאן און די הויפטשטאט ראיאן האבנדיג די מערסטע אינסטאלירטע סאלאר. אין איינקלאנג מיט  -מיד

ענערגיע -פון ריינע  –פראצענט  40מיט א ציהל פון  –פראצענט  35ימאט געזעץ'ס פארלאנג אז דעם קל 
גענוג   –מעגַאווַאטס  1,600איבער  NYSERDAבענעפיטן זאלן אנקומען צו שוואכערע קאמיוניטיס, גיבט 

low- ) פאר נידעריגע ביז מיטלמעסיגע איינקונפט   –היימער  280,000צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר 
income, LMI-to moderate  הויזגעזינדער, האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן, פאר שוואכערע )

קאמיוניטיס און אזעלכע וועלכע האבן געליטן פון ענווייראמענטאלע אומיושר אלץ טייל פון איר סאלארישע  
   ענערגיע יושר פלאן.

   
אין צוגאב צו די פיר גיגַאווַאטס פון דיסטריביּוטעד סאלאר וועלכע זענען שוין אינסטאלירט איבערן סטעיט, 

 –היימער  560,000גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר  –גיגַאווַאטס פון סאלאר  3.2זענען דא נאך 
אנטוויקלונג שטאפלען איבערן   באלוינונגען און זענען יעצט אין Sun-NYוועלכע זענען געגעבן געווארן 

סטעיט. די פראיעקטן זענען ערווארטעט אריינצוגיין אין קראפט אין די קומענדיגע צוויי ביז דריי יאר מיט  
גענוג קאפאציטעט צוצושטעלן עלעקטריציטעט פאר נאך א האלבע מיליאן אדער מער היימער, און דאס  

עררייכן   רגרייכן די סטעיט'ס ציהל פון זעקס גיגַאווַאטס.וועט ברענגען ניו יארק סטעיט נאך נענטער צו דע 
 5.4די סטעיט'ס סאלארישע ענערגיע ציהל פון זעקס גיגַאווַאטס איז ערווארטעט צו אויפטרייבן בערך 

מיליאן דאלאר פער יאר אין געלט  500ביליאן דאלאר אין פריוואטע אינוועסטירונגען און ביז אזויפיל ווי 
   ף ענערגיע איבערן סטעיט.איינגעשפארט אוי

   
די שנעלע אריבערגאנג צו דיסטריביּוטעד סאלאר איבער ניו יארק וועט נאך מער פארשנעלערט ווערן מיט  

די פארלענגערטע און פארברייטערטע פעדעראלע אינוועסטירונג טעקס קרעדיט פאר סאלאר און  
עדוקציע  ענערגיע טעכנאלאגיע וועלכע זענען אויסגערעכנט געווארן אין די אינפלאציע ר -אנדערע ריינע 

'ס NYSERDA. די פארשריט ווערט אוייך ערגענצט דורך 2022( פון Inflation Reduction Actגעזעץ )
סאלאר  85וואס האט אקטיווע קאנטראקטןט מיט איבער   פראגראםענערגיע -גרויסארטיגע ריינע 

פראיעקטן וועלכע קענען צושטעלן יוטיליטיס פאר א סך הכל פון נאך זיבן גיגַאווַאטס פון סאלארישע  
 21.גענוג צו צושטעלן עלעקטריציטעט פאר כמעט  —ענערגיע אין אנטוויקלונג שטאפלען איבערן סטעיט 

ביליאן   7.5מיליאן היימער איינמאל עס ווערט פארענדיגט. צוזאמען וועלן די פראיעקטן ברענגען מער פון 
דזשאבס אין דעוועלאּפמענט, קאנסטרוקציע און   9,000דאלאר אינוועסטירט אין ניו יארק און איבער 

   אפעראציעס און אויפהאלטונג.
   

פון    4GW"מיט די אינסטאלאציע פון סטעיט סענאטאר קעווין ס. ּפארקער האט געזאגט, 
דיסטריביּוטעד סאלאר איבער אונזער סטעיט, האבן מיר געוויזן אז מיר קענען אינסטאלירן ריינע ענערגיע 

דיסטריביּוטעד סאלאר אויף דעכער וועלן שפילן א קריטישע ראלע  פאר מענטשן אויף א צייטליכע אופן.  
אויף א יושר'דיגע וועג וויבאלד עס פארמערט די ווערט פון די   CLCPAאויף אונזער וועג צו נאכקומען די 

איך   פריינטליכקייט.-גריד דורכן אויסמיידן אינפראסטראקטור אינוועסטירונגען און פארמערן ענווייראמענט 
'ס ספעציעלע פאזיציע אלץ די סטעיט'ס פובליק ּפאווער אויטאריטעט צו  NYPAדי באנוץ פון  אפלאדיר 

פראיעקט וואס ביישטייערט צו די סאלארישע   Javitsערמעגליכן קלוגע 'גרינע' פראיעקטן ווי דער 
 פון 6GWציהל פון  CLCPAענערגיע עררייכונג און האלט אונז אויפן וועג צו איבערשטייגן אונזער 

  ."2025דיסטריביּוטעד סאלאר ביז 
   

"היינט בין איך שטאלץ צו זעהן אז מיר האבן  אסעמבלי מיטגליד מייקעל קיוסיק האט געזאגט, 
מעגַאווַאטס פון אינסטאלירטע דיסטריביּוטעד סאלאר אין ניו   4,000דערגרייכט די וויכטיגע עררייכונג פון 
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די היינטיגע אנאנס פון די עררייכונג ווערט נאך מער פראמינענט מיט די ערפאלגרייכע   יארק סטעיט.
 Javitsאינסטאלאציע פון די גרעסטע אינסטאלירטע סאלאר פראיעקט אויף א דאך אין מאנהעטען ביי די 

Center.  ,איך אפלאדיר גאווערנער האקולNYSERDA ,NYPA  און דיJavits Center   פאר די וויכטיגע
   פארשריט מיט ריינע ענערגיע דורכאויס קלימאט וואך."

  
Campaigns for the Coalition for Community Solar Access   קאמפיינען פאר די פאראיין(

"ניו ( וויצע פרעזידענט, מעט הארגארטען, האט געזאגט, CCSAפון קאמיוניטי סאלאר צוטריט, 
יארק איז דאס וואס איז מעגליך ווען מען שטעלט צוזאם א ווייטע בליק, פירערשאפט און למעשה'דיגע  

אפלאדירט די אלע וועלכע זענען זיך   CCSAשריט ביים ברענגען קאמיוניטי סאלאר צום באנוץ. די  
און   NYSERDAן אין די עמפייער סטעיט, פון גאווערנער האקול ביז צוזאמגעקומען צו ארבעטן צוזאמע 

די פילע מענטשן וועלכע פעהלן זיך אויס צו נאכקומען די קריטישע קלימאט עררייכונגען. אוועקשטעלן  
איז א געוואלדיגע ביישפיל פאר די   –און זיי איבערשטייגן  –אמביציעזע דיסטריביּוטעד סאלאר ציהלן 

  לאנד."רעשט פון דאס 
  

New York Solar Energy Association   ניו יארק סאלארישע ענערגיע אינדוסטריעס(
"די היינטיגע נייעס  ( עקזעקיוטיוו דירעקטאר, זעק דּופרען, האט געזאגט,NYSEIAאסָאוסיעישען, 

איז א באווייז אז ניו יארק'ס אמביציעזע אינוועסטירונגען אין סאלארישע ענערגיע צאלן זיך שנעלערהייט  
פון אינסטאלירטע דיסטריביּוטעד סאלאר ווייזט ארויס די הצלחה פון  GW 4אפ. ניו יארק'ס עררייכונג פון 

וירקונג וואס מארקעט סטאביליטעט קען האבן אויף  פראגראם און די גוטע ו NY-Sunפירנדן -דעם לאנדס
און די פירמעס וועלכע זענען מיטגלידער זענען   NYSEIAענערגיע ציהלן. - דאס דערגרייכן אונזערע ריינע 

, די פובליק סערוויס קאמיסיע  NYSERDAדאנקבאר פאר די אנטשיידענע שטיצע פון גאווערנער האקול, 
 GW 10נזערע באמיאונגען צו נאכקומען און איבערשטייגן אונזער און די סטעיט לעגיסלאטור פאר או

דורכן דירעקטערהייט גיבן סערוויסעס פאר שוואכערע  יושר ציהלן.   CLCPAסאלאר באנוץ און 
קאמיוניטיס, שאפן דזשאבס און צושטעלן גריד בענעפיטן און איינגעשפארטע עלעקטריציטעט  

טראנסמיסיע קאסטן, קוקט די דיסטריביּוטעד סאלאר אינדוסטריע ארויס צו פארזעצן צו שפילן א  
  יו יארק'ס אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע."קריטישע ראלע אינעם ווירקזאמערהייט דורכפירן נ

  
( ניו יארק עקזעקיוטיוו דירעקטארין, ען  Alliance for Clean Energyאליאנס פאר ריינע ענערגיע )

"די געוואלדיגע עררייכונג פאר סאלאר ווייזט אז מיר קענען פארשנעלערן די  רעינאלדס, האט געזאגט, 
ערמעגליכט דורך דעם ערפאלגרייכן   –וואס מיר דארפן. די פארשריט קאנסטרוקציע פון די ריינע ענערגיע 

NY-Sun  10שטעלט אונז אוועק אויפן וועג צו אנקומען צו די  –פראגראם GW .עס איז גוט צו   ציהל
פייערן די עררייכונגען, אפילו אין די צייט ווען מיר זעצן פאר צו אנטוויקלען און פארבעסערן פראגראמען,  

( פראגראם, דעזיינט  Expanded Solar for Allווי צום ביישפיל דער 'פארברייטערטע סאלאר פאר יעדן' )
  יגע איינקונפט."צו ברענגען סאלארישע ענערגיע פאר ניו יארקער מיט נידער 

  
VoteSolar ניו יארק איז פון  מזרח ראיאנישע דירעקטארין, עלענע ווייסמאן, האט געזאגט, -צפון"

צוזאמען  לאנג שוין א היים צו א בליהענדע סאלארישע ענערגיע אינדוסטריע און סאלאר ּפאליסי פירער. 
די עררייכונג, אזוי ווי מיר שטופן פאראויס צו   Vote Solarמיט אונזערע שותפים און מיטגלידער, פייערט  

און צו א ריינע גריד וואס ארבעט פאר אלע ניו יארקער. אזוי ווי נייע פעדעראלע  10GWאנקומען צו 
ניו יארק זיין א פירער אינעם  געלטער עפענען מער געלעגנהייטן פאר סאלארישע פארברייטערונג, מוז 

פריינטליכע גריד. עס איז קריטיש אז מיר זאלן לייגן אלץ  -פארזיכערן א דעמאקראטישע און ענווייראמענט 
פריאריטעט דאס נאכקומען די יושר פאדערונגען פון דעם היסטארישן קלימאט פירערשאפט און  

( און Climate Leadership and Community Protection Act, CLCPAקאמיוניטי באשיצונג געזעץ )
אריינגראבן דערין צו נוצן סאלאר אלץ א מיטל פאר ענערגיע און פאר עקאנאמישע גערעכטיגקייט אין  
- באזייטיגטע קאמיוניטיס, אריינרעכענענדיג מיט דאס אנטוויקלונג פון א שטאנדהאפטיגער קאמיוניטי

  אנגעפירטער סאלארישע ענערגיע פראגראם."



 
  פירנדע קלימאט פלאן -ארק סטעיט'ס לאנדסניו י

בעסטע קלימאט אגענדע איז די מערסטע אגרעסיווער קלימאט און ריינע  -ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
ענערגיע אונטערנעמונג אינעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע  

אנאמיע אין די  ענערגיע אויף א וועג וואס שאפט נייע דזשאבס און טוט ווייטער שטופן פאר א גרינע עק 
פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ   19-צייט וואס ניו יארק סטעיט ערהוילט זיך פון די קאוויד

דורך דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג  
, אריינגערעכנט  2040סעקטאר ביים יאר  עמיסיע עלעקטריק -צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא

, און צו דערגרייכן קארבאן  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70דאס שאפן פון 
נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק'ס פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונגען צו  

 120ביליאן דאלאר אין  35כענענדיג איבער שנעלערהייט פארגרעסערן ריינע ענערגיע, אריינרע 
ביליאן דאלאר   6.8גרויסארטיגע ריינע ענערגיע אויפטרייבונג און אריבערגאנג פראיעקטן איבערן סטעיט, 

ביליאן דאלאר צו פארגרעסערן די מאס פון סאולער ענערגיע,   1.8צו רעדוצירן עמיסעיס פון געביידעס, 
 NYביליאן דאלאר אין  1.6ע טראנספארטאציע אינציאטיוון און איבער ביליאן דאלאר פאר ריינ 1מער פון 

Green Bank   158,000)גרינע באנק( פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד  
פראצענטיגער העכערונג אין  2,100, א 2020דזשאבס אין ניו יארק׳ס זויבערע ענערגיע סעקטאר אין 

 9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  2011ענערגיע סעקטאר זייט  -ער סאלאר דער אויסגעשפרייט 
. אונטער דעם קלימאט געזעץ וועט ניו יארק בויען אויף  2035ווינט ענערגיע ביז׳ן יאר -מעגאוואטס פון ים

פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט   85די פארשריט און רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט 
  —פראצענט  35, און אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ווייניגסטנס 2050ביז  1990האלטן אין גע 

פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן אנקומען צו    —פראצענט  40שטרעבנדיג צו 
ענערגיע   2025סטעיט'ס  קאמיוניטיס וועלכע זענען אין נויט, און צו מאכן פארשריט אין די ריכטונג פון די

טריליאן   185שפארזאמקייט ציהל צו רעדוצירן די ענערגיע וואס ווערט אויפגענוצט אויפן ארט שפארנדיג 
BTU.ס פון ענערגיע וואס ווערט למעשה גענוצט'   
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