
 
 גאווערנער קעטי האוקול   10/12/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

- מיליאן דאלער פאר דעוועלאפמענט פון אינאוואטיווע נאטור 18.1גאווערנער האוקול אנאנסירט 
 מיטלען צו נידערן פארפעסטונג און סעקוועסטרירן קארבאן  -אזירטע לייזונגסב

  
פינאנצירונג וועט שטיצן אינאוואציע צו העלפן פארגרעסערן דעם פארנעם פון שטאנדהאפטיגע 

 מיטלען  -לייזונגס
  

- שטיצט קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ ציל צו רעדוצירן שעדליכע לופט
   2050פראצענט ביז  85רפעסטונג מיט פא

  
  

מיליאן דאלער איז יעצט צו באקומען דורך דעם   18.1גאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן אז 
מיטלען אינאוואציע פארמעסט׳ פאר׳ן דעוועלאפמענט פון אינאוואטיווע  -׳נאטורליכער קארבאן לייזונגס

-ארבאן דורך ניימיטלען וועלכע נידערן פארפעסטונגען און סעקוועסטרירן ק-באזירטע לייזונגס-נאטור
געשאפענע פראדוקטן און סערוויסעס. די פינאנצירונג וועט שטיצן אינאוואציע, העלפן בויען קאפאציטעט,  

אינפארמירן ּפָאליסי און רעפינירן בעסטע פירונגען אויף צו ערמעגליכן דאס פארגרעסערן דעם פארנעם  
טיצט דעם ׳קלימאט פירערשאפט און  מיטלען. די היינטיגע מעלדונג ש-פון שטאנדהאפטיגע לייזונגס

  85פארפעסטונגען מיט  -וועגווייזיגע ציל צו רעדוצירן שעדליכע לופט-קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ס׳ לאנד
 .  2050פראצענט ביז 

  
״ניו יארק פירט דעם קאמף קעגן קלימאט ענדערונג דורך טרייבן אינאוואציע און רעוואלוציאניזירן די  

  18.1״די  האט גאווערנער האוקול געזאגט.מיר רעדוצירן קארבאן עמיסיעס,״  שטייגערן אין וועלכע
מיליאן דאלער צו באקומען היינט וועט העלפן צוציען פירמעס מיט נייסטע טעכנאלאגיע, קענטעניס און  

פעאיגע, ריינע צוקונפט  -פראדוקטן אראפצוברענגען קארבאן ארויסלאז און שאפן א מער ווידערשטאנד
 יארקער.״  פאר ניו 

  
(, וואס וועט  NYSERDAדי ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )

מיטלען פארמעסט׳, זוכט  -אדמיניסטרירן די פינאנצירונג דורך איר ׳נאטוריליכע קארבאן לייזונגס
פארשלאגן פון פריוואטע פירמעס, פארשונג אנטשטאלטן, און אנדערע ארגאניזאציעס פאר אינאוואטיווע  

וועסטרירן קארבאן אין  ארויסלאז פראדוקטן אדער סעק-מיטלען וואס פראדוצירן נידעריגע-לייזונגס
מיטלען פון אינטערעס רעכענען אריין מעטאדן צו העכערן קארבאן -שטאנדהאפטיגע מאטעריאלן. לייזונגס

סעקוועסטרירן, רעדוצירן אפפאל מעטעין ארויסלאז, און שטיצן די געברויכן פון ניו יארק׳ס געביידע  
עביידעס און נייע קאנסטרוקציע וועלכע  סטאק, איבערהויפט דורך צופאסן אויף צוריק עקזיסטירנדע ג

זענען דאס שליסל צו עררייכן ניו יארק׳ס ענערגיע שפארונג צילן. אין צוגאב, זוכט דער פארבעטונג  
צוגאנגען וועלכע קענען בענעפיטירן אונטערסערווירטע קאמיוניטיס און ענווייראנמענטאלע יוסטיץ ערטער  

שטח באניץ צו העכערן קארבאן סעקוועסטרירונג,  -פטימיזירן לאנד געשאפענע צוגאנגען צו א-דורך ניצן ניי
פעאיגקייט און באנייבארע ענערגיע ארויסשטעלונג, רעדוצירן לופט און וואסער  -ווידערשטאנד



שפארן פאר ענערגיע סערוויסעס, און סטימיולירן דזשאב שאפונג אין -פארפעסטונג, און ערמעגליכן געלט
 טריעס. ׳קליימעט סמַארט׳ אינדוס

  
דאריען  CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענטקע און 

״ניו יארק סטעיט איז א פיאנער אין אינאוואציע, און אין דער צייט וואס מיר   עם. האריס האט געזאגט,
ם וועג אין אפוטרופוס׳שאפט זוכן צו גרייכן אונזער אמביציעזע ריינע ענערגיע צילן, מוזן מיר פירן דע

איבער אונזערע נאטורליכע אייגנשאפטן אויף צו בענעפיטן דעם קלימאט. ווען מיר ברענגען אינאוואטיווע  
טשעין, און דאס טוט דירעקט  -מיטלען צו א גרויסן פארנעם, ענערגיזירן מיר דעם סּוּפליי-לייזונגס

-ערע עקאנאמיעס און שאפן פאמיליעאפעקטירן ארטיגע קאמיוניטיס דורך סטימיולירן זיי
 אויסהאלטעוודיגע דזשאבס פונעם צוקונפט.״  

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמיסיאנער און קלימאט אקציע  

״די באדייטנדע אינוועסטירונג צו פארזיכערן   פארזיצער באסיל סעגאוס האט געזאגט,-קאונסיל מיט
לען צו רעדוצירן עמיסיעס און סעקוועסטרירן קארבאן אין אנטוויקלען פראדוקטן און  מיט-לייזונגס

סערוויסעס אין ניו יארק וועט אונז העלפן גרייכן אונזער ציל פון אראפברענגען שעדליכע גאז עמיסיעס 
נג  וועגווייזיגן קלימאט אקט. די פינאנצירו-ווי פארלאנגט אין דעם לאנד 2050פראצענט ביז   85מיט 

אויסגעמאלדן דורך גאווערנער האוקול וועט צושטעלן פאר פירמעס די געצייג וואס זיי דארפן האבן אויף  
צוצושטעלן פארגעשריטענע טעכנאלאגיעס וועלכע דעקארבאניזירן אונזער עקאנאמיע און פארזיכערן א  

מענט און לייזן דעם  ריינערע, גרינערע צוקונפט אין אונזערע באמיאונגען צו באשיצן דעם ענוויירָאנ
 פראבלעם פון קלימאט ענדערונג.״  

  
״ניו יארק סטעיט איז   ניו יארק סטעיט אגריקולטור קאמיסיאנער ריטשערד עי. באל האט געזאגט,

אלעמאל געווען א פירער אין אינאוואציע, וואס איז גענוי די צוגאנג וואס מיר דארפן נעמען אויף צו לייזן  
ט ענדערונג אויף א גרויסן פארנעם. איך שטאלציר מיך מיט די ראלע וואס דעם פראבלעם פון קלימא 

אגריקולטור נעמט אויף צו אדרעסירן קלימאט ענדערונג, ווי אויך די ארבעט פון אלע אונזערע 
מיטלען -צוזאמארבעטער אויף דעם קלימאט אקציע קאונסיל. דער ׳נאטורליכער קארבאן לייזונגס

ווידער נאך א מיטל וואס מיר, אלס א סטעיט, וועלן יעצט האבן   אינאוואציע פארמעסט׳ איז
אראפצוברענגען עמיסיעס און סעקוועסטרירן קארבאן, העלפנדיג אונז עררייכן אונזערע צילן פאר א מער  

 שטאנדהאפטיגע צוקונפט.״ 
  

NYSERDA  אויף אויסצוגעפונען מער  2022,  29ביז נאך נאוועמבער  אפליקאציעסוועט אננעמען .
אום   וועבינאר NYSERDAאיבער דעם פראגראם, ביטע רעגיסטרירט זיך אויף זיך צו באטייליגן אין דעם 

נאכמיטאג. פינאנצירונג פאר דער איניציאטיוו   3:00ביז   1:00, פון 2022, 3דאנערשטאג, נאוועמבער 
דיגע ריינע ענערגיע פָאנד און דער  ביליאן דאלער 6יעריגע -10ווערט צוגעשטעלט דורכ׳ן סטעיט׳ס 
 ראיאנישע גרינהויז גאז איניציאטיוו.  

  
די היינטיגע מעלדונג בויט אויף ניו יארק סטעיט׳ס אינוועסטירונגען אין פארשונג, אנטוויקלונג און  

קאמערציעליזאציע אויף צו שטיצן אינאווירער און פירמעס צוצויאגן די נידעריגע ארויסלאז און קארבאן 
סעקוועסטרירונג טעכנאלאגיעס נייטיג אויף נאכצוקומען דעם סטעיט׳ס ציל פאר קארבאן נייטראלקייט  

מיליאן   800פראגראם שטעלט ארויס  אינאוואציע׳ס NYSERDAלענגאויס דער גאנצער עקאנאמיע. 
סטירונגען דורך גרענטס און ארומנעמנדע יאריגע תקופה אלס דירעקטע אינווע-10דאלער איבער א 

מיליאן   200ביליאן דאלער אין פריוואטע אינוועסטירונגען און   680קאמערציעליזאציע שטיצע. איבער 
אינאווירטע ריינע ענערגיע   450דאלער אין פראיעקט פינאנץ קאפיטאל איז געשאפן געווארן, און איבער 

׳ס טעכנאלאגיע און ביזנעס NYSERDAאלס רעזולטאט פון  פראדוקטן זענען קאמערציעליזירט געווארן 
-באלייכטונג סיסטעמען, היים אויסריכטונגען, לאנג  LEDדעוועלאפמענט אינוועסטירונגען, אריינגערעכנט 

 ויערנדע באטעריעס און מער ווירקזאמע הייצונג און קילונג סיסטעמען.  ד

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fportal.nyserda.ny.gov%2FCORE_Solicitation_Detail_Page%3FSolicitationId%3Da0r8z0000009hao&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jk8%2FGJ2id8gwIjZdJ0c9sTUZV%2BSByqk2GnncM4OEAbA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnyserdany.webex.com%2Fnyserdany%2Fj.php%3FRGID%3Dr4da96e0f8c2f93f5f92caa1c21979933&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JG1iXyqN07qFCdK6l7CnVqZIlvhir43zh0IH%2B4E105c%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F-%2Fmedia%2FProject%2FNyserda%2FFiles%2FPublications%2FClean-energy-industry%2FCommercialization-Innovation-Resource-FactsSheet.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ce372d472bba3435dcccb08daac780c46%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638011928967724983%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=FYnVZr6B1tLFYOsKpffc3RkIrWFuvCjTp2Uh5cXxxAg%3D&reserved=0


  
יארק לייגט אריין אלע כוחות אין דעם קאמף   ״ניו סטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט,

מיטלען -קעגן דעם קלימאט קריזיס, און די לעצטע רונדע פון דעם ׳נאטורליכער קארבאן לייזונגס
צילן. דער   CLCPAוויכטיגן טריט אויף נאכצוקומען אונזערע -אינאוואציע פארמעסט׳ איז א קריטיש

-קוקנדע שריטן אויף קלימאט-נעמען דרייסטע, פאראויסמאדעל פראגראם אינצענטיוויזירט ביזנעסער צו 
מיטלען, ווי קארבאן סעקוועסטרירן און עמיסיעס רעדוקציע, צייגנדיג די סארט  -פיקחות׳דיגע לייזונגס

קאאפעראטיווע באמיאונג וואס פעלט אויס אויף צו באשיצן אונזער פלאנעט פאר קומענדיגע דורות ניו  
 יארקער.״  

  
״מאכן אינוועסטירונגען פון די סארט אויף צו סטימולירן   ד מייקל קוסיק האט געזאגט,מיטגלי-אסעמבלי

ציען ניו  -וויכטיג און וועט העלפן פאראויס-אינאוואטיווע געדאנקען אויף צו רעדוצירן עמיסיעס איז קריטיש
ויפטון פאר  פאזיטיוו א —יארק נאענטער צו עררייכן אונזער קלימאט אקט גרינהויז גאז ארויסלאז ציל 

 יעדן ניו יארקער און שאפן א ריינע, געזונטערע צוקונפט פאר יעדן.״  
  

הייבט   NYSERDA״עס פריידט מיך צו זען אז   מיטגליד דאנע לופארדא האט געזאגט,-אסעמבלי
מיטלען אינאוואציע פארמעסט׳. אויף נאכצוקומען דעם  -ארויס דעם ׳נאטורליכער קארבאן לייזונגס

יווע קלימאט צילן, דארפן מיר אקטיוו העכערן נאטורליכע קארבאן סעקוועסטרירונג און  סטעיט׳ס אגרעס
עמיסיע רעדוקציע אויף נייע, המצאה׳דיגע אופנים. דאס איז אויך וואס מיר האבן אינזינען געהאט ווען  

גקייט  סענאטאר הינטשי און איך האבן דורכגעפירט דעם ערד געזונטהייט און קלימאט ווידערשטאנד פעאי
אקט; אנערקענען די באדייטנדע ראלע וואס ניו יארקער אגריקולטור קען שפילן. וואס מיר דארפן יעצט  

 פעאיגע אונטערנעמונגען.״  -איז שטאנדהאפטיגע שטיצע פאר די פארגרעסערונג
  

 וועגווייזיגע קלימאט אקט -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  
בס און טוט ווייטער אונטערהייבן א ׳גרינע עקאנאמיע׳ אין דער צייט וואס ניו  ענערגיע וואס שאפט דזשא

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 2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביז׳ן יאר  -אנגטע ציל פאר א זעראפארל
, 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 120ביליאן דאלער אין  35זויבערע ענערגיע, אריינגערעכנט איבער 

ביליאן דאלער צו רעדוצירן געביידע   6.8ענערגיע און טראנסמיסיע פראיעקטן לענגאויס דעם סטעיט, 
-זויבערעביליאן דאלער פאר  1ביליאן דאלער צו פארברייטערן סאלאר ענערגיע, איבער  1.8עמיסיעס, 

׳גרינע באנק׳  NYביליאן דאלער אין  1.6נערגיע טראנספארטאציע איניציאטיוון, און איבער ע
דזשאבס אין ניו יארק׳ס   158,000פארפליכטונגען. אלעס צוזאמען שטיצן די אינוועסטירונגען באלד 

רייטער  פראצענטיגער שטייגונג אין דער אויסגעשפ  2,100, א  2020זויבערע ענערגיע סעקטאר אין
ווינט  -מעגאוואטס פון ים  9,000און א פארפליכטונג צו אנטוויקלען  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   40פראצענט, און מיט׳ן ציל פון   35פארזיכערן אז כאטש 
ענערגיע אינוועסטירונגען ווערן צוגעטיילט צו קאמיוניטיס אין אומגינציגע אומשטענדן, און אוואנסירן  

פלאץ ענערגיע  -קייט ציל אויף צו רעדוצירן אויפ׳ןשפארעדיג-ענערגיע 2025פארשריטן צו דעם סטעיט׳ס 
 באניץ געשפארטע ענערגיע.  -פון ענדע BTUטריליאן  185באניץ מיט 
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