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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZYZNANIE DOTACJI W WYSOKOŚCI 52 
MLN USD NA REGIONALNE CENTRA CZYSTEJ ENERGII, KTÓRE ZAPEWNIĄ 

MIESZKAŃCOM STANU NOWY JORK DOSTĘP DO ZASOBÓW 
INFORMACYJNYCH  

  
Centra zwiększą zaangażowanie społeczności i zapewnią dostęp do korzyści z 

przejścia na czystą energię defaworyzowanym społecznościom stanu Nowy Jork  
  

Inicjatywa wspiera przyjętą w stanie Nowy Jork Ustawę o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności, której celem jest zwiększenie udziału 

społeczności defaworyzowanych w korzyściach z inwestycji w czystą energię do 
co najmniej 35%  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przyznanie dotacji w wysokości 52 mln USD 
na utworzenie 12 regionalnych centrów czystej energii (Regional Clean Energy Hub), 
które mają służyć jako ośrodki informacyjne oraz miejsca budowania świadomości i 
szerzenia edukacji we wszystkich regionach stanu Nowy Jork. Ich celem jest pomoc 
mieszkańcom – zwłaszcza tym, którzy nie mają dostępu do czystej energii lub należą 
do społeczności defaworyzowanych – w czerpaniu korzyści z przejścia na czystą 
energię. Dzisiejsze ogłoszenie wspiera cel określony w Ustawie o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności, jakim jest zapewnienie co najmniej 35% korzyści 
(docelowo 40%) z inwestycji w czystą energię społecznościom dotychczas 
defaworyzowanym oraz pomoc w przejściu na czystą energię z poszanowaniem zasad 
sprawiedliwości społecznej.  
  

„W miarę jak stan Nowy Jork będzie przechodził na gospodarkę ekologiczną, konieczne 
będzie prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą wszystkim 
mieszkańcom uczestniczyć w tym procesie i czerpać z niego korzyści” – powiedziała 
gubernator Hochul. „W typowym dla stanu Nowy Jork stylu kilka organizacji połączyło 
siły, aby pomóc mieszkańcom i zapewnić sprawiedliwe możliwości rozwoju każdej 
społeczności. Moja administracja z dumą wspiera te działania poprzez tę inwestycję o 
wartości 52 mln USD. Doceniam też ich aktywność mającą na celu pomoc lokalnym 
gminom w procesie przejścia na czystą energię”.  
  
Centra czystej energii powstały wyniku współpracy Urzędu ds. Badań i Rozwoju 
Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and Development 
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Authority, NYSERDA) i organizacji społecznych. Ich celem jest pomoc w zapewnieniu 
wszystkim mieszkańcom sprawiedliwego dostępu do korzyści z przejścia stanu na 
czystą energię poprzez działania o holistycznym i interdyscyplinarnym charakterze. 
Każde centrum będzie składać się z sieci organizacji w każdym z regionów rozwoju 
gospodarczego, które będą odpowiedzialne za tworzenie i rozwijanie relacji 
partnerskich na swoim obszarze w ciągu najbliższych czterech lat. Relacje te będą 
obejmować świadczenie usług na poziomie lokalnych społeczności oraz zachęcanie do 
koordynacji i promocji działań informacyjnych, aktywności i edukacji w zakresie czystej 
energii. Do udziału w tej inicjatywie zostały zaproszone organizacje mające 
doświadczenie w prowadzeniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
czystej energii i efektywności energetycznej oraz w łączeniu tych działań z inicjatywami 
obejmującymi usługi socjalne, mieszkalnictwo, rozwój gospodarczy, opiekę zdrowotną i 
szkolenia.  
  
Dotacje na utworzenie regionalnych centrów czystej energii zostały przyznane 
następującym organizacjom:  
  
Capital District  

• Affordable Housing Partnership, 3 624 546 USD  

  

Central New York  

• Central New York Regional Planning and Development Board, 3 317 994 USD  

  

Finger Lakes  

• Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes Region, 3 835 014 
USD  

  

Long Island  

• Cornell Cooperative Extension of Nassau County, 4 000 000 USD  

  

Mid-Hudson  

• Cornell Cooperative Extension of Dutchess County, 4 074 389 USD  

  

Mohawk Valley  

• Cornell Cooperative Extension of Oneida County, 3 302 944 USD  

  

Miasto Nowy Jork  
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• Association for Energy Affordability, Inc., 8 926 027 USD (Bronx i Brooklyn)  
• Neighborhood Housing Services of Queens, 6 623 725 USD (Queens i Staten 

Island)  
• WE ACT for Environmental Justice, Inc., 3 837 067 USD (Manhattan)  

  

North Country  

• Adirondack North Country Association, 4 099 404 USD  

  

Southern Tier  

• Cornell Cooperative Extension of Tompkins County, 3 516 454 USD  

  

Western New York  

• People United for Sustainable Housing, Inc. (PUSH Buffalo), 3 499 034 USD  

  

Prezes i dyrektor naczelna Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, Doreen M. Harris, powiedziała: „Regionalne centra czystej energii pomogą 
mieszkańcom stanu Nowy Jork, którzy poszukują sposobów na obniżenie kosztów 
energii i zwiększenie efektywności energetycznej swoich domów oraz są 
zainteresowani szkoleniami przygotowującymi do pracy w branży czystej energii lub 
chcą znaleźć nową pracę. Centra zacieśnią też współpracę ze społecznościami 
lokalnymi w celu wyeliminowania barier w dostępie do programów informacyjnych, które 
pomogą wszystkim mieszkańcom stanu w pełni uczestniczyć w procesie przechodzenia 
na gospodarkę ekologiczną”.  
  

Dyrektor naczelny Urzędu Energetycznego Long Island, Thomas Falcone, 
powiedział: „W miarę przechodzenia stanu Nowy Jork na czystą gospodarkę wszystkie 
społeczności muszą mieć dostęp do informacji i zasobów dotyczących korzyści 
płynących z tego procesu. Nowe centra czystej energii posłużą jako punkt startowy dla 
lokalnych inicjatyw informacyjnych, aktywizacyjnych i edukacyjnych, które pomogą 
klientom znajdować odpowiednie programy i opcje motywacyjne. Dziękuję pani 
gubernator za jej konsekwentne działania”.  

  
Centra zostały wybrane w drodze konkursu i mają rozwijać integracyjną ekologiczną 
gospodarkę w stanie Nowy Jork, która skupia się na następujących celach:  
  

• Prowadzenie działań aktywizacyjnych, informacyjnych i promocyjnych na 
poziomie społeczności w zakresie technologii i możliwości związanych z czystą 
energią.  

• Koordynacja programów i środków finansowych w celu zwiększenia udziału 
mieszkańców w projektach dotyczących czystej energii.  



 

 

• Zachęcanie zainteresowanych osób ze wszystkich środowisk do aktywności z 
uwzględnieniem punktu widzenia społeczności w celu zwiększenia udziału 
mieszkańców w tworzeniu programów, zasad i strategii Urzędu ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork.  

• Zwiększanie lokalnego potencjału w zakresie zaangażowania mieszkańców w 
kwestie zasad, technologii i możliwości związanych z czystą energią.  

• Wspieranie różnorodności wśród kadry pracowniczej sektora czystej energii 
poprzez współpracę z Urzędem ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy 
Jork, związkami zawodowymi i organizatorami szkoleń w celu ułatwienia firmom 
z tej branży znajdowania i zatrudniania osób z grup priorytetowych lub 
społeczności defaworyzowanych, a także w celu zwiększenia liczby i 
różnorodności wykonawców w sektorze czystej energii.  

• Nawiązywanie strategicznych relacji partnerskich w całym ekosystemie czystej 
energii w danym regionie z korzyścią dla społeczności o słabo rozwiniętej 
infrastrukturze lub defaworyzowanych.  

• Realizacja lokalnych projektów pomagających w pokonywaniu barier na poziomie 
regionalnym, które uniemożliwiają społecznościom defaworyzowanym udział w 
gospodarce opartej czystej energii i czerpanie z niej korzyści.  

  

Inicjatywa związana z centrami powstała w wyniku wspólnego projektu prowadzonego 
przez Urząd ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork oraz Energy Democracy 
Alliance, w którym uczestniczyło ponad 30 organizacji społecznych z całego stanu 
Nowy Jork. Dzięki wspólnej pracy nad tą ważną inicjatywą udało się uwzględnić punkt 
widzenia działaczy społecznych, którzy zajmują się potrzebami najbardziej 
potrzebujących mieszkańców.  
  
Regionalne centra czystej energii są finansowane w ramach inwestycji stanu Nowy Jork 
o wartości prawie 1 mld USD, której celem jest zwiększenie dostępu do rozwiązań z 
zakresu efektywności energetycznej i czystej energii wśród mieszkańców i społeczności 
o niskich i średnich dochodach, w czym pomagają Fundusz Czystej Energii i 
przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Projekt jest również finansowany w ramach 
Regionalnej inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (Regional 
Greenhouse Gas Initiative, RGGI) i stanowi część szerszej grupy inicjatyw stanowych 
mających na celu zaspokojenie potrzeb społeczności znajdujących się w niekorzystnej 
sytuacji w zakresie dostępu do czystej energii. Urząd Energetyczny Long Island wspiera 
działanie lokalnego centrum czystej energii we współpracy z Urzędem ds. Badań i 
Rozwoju Energetyki Stanu Nowy Jork. Wcześniej na utworzenie centrów w 10 
regionach rozwoju gospodarczego w stanie przeznaczono 36 mln USD, jednak w celu 
zaspokojenia wyjątkowych potrzeb tego zróżnicowanego i gęsto zaludnionego obszaru 
stanu sfinansowano dwa dodatkowe centra w mieście Nowy Jork, przez co łączna 
kwota finansowania wzrosła do 52 mln USD.  
  
Inicjatywa ta spisuje się w działania Urzędu ds. Badań i Rozwoju Energetyki Stanu 
Nowy Jork związane z promocją sprawiedliwego dostępu do korzyści, takich jak 
przekazanie 6 mln USD na 150 stypendiów Climate Justice Fellowship dla osób z 
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całego stanu mieszkających w społecznościach historycznie defaworyzowanych lub 
należących do priorytetowych grup społecznych.  
  
Dyrektor wykonawcza Adirondack North Country Association, Elizabeth Cooper, 
powiedziała: „Adirondack North Country Association ma zaszczyt współpracować z 
organizacją Cornell Cooperative Extension w hrabstwach Jefferson i St. Lawrence oraz 
SUNY Canton CREST (Career Ready Education and Success Training, CREST) nad 
utworzeniem i zapewnieniem działania centrum czystej energii dla regionu North 
Country. Inicjatywa ta ma kluczowe znaczenie dla mieszkańców i małych firm z regionu 
North Country, pozwalając im zaoszczędzić na rachunkach za energię oraz uzyskać 
dostęp do możliwości i miejsc pracy w sektorze czystej energii. Wieloletnie relacje z 
lokalnymi społecznościami, bogate doświadczenie w realizacji programów dotyczących 
czystej energii oraz nacisk na równość i integrację społeczną pomogą w 
funkcjonowaniu tego regionalnego centrum i zwiększą zaangażowanie w inicjatywy 
związane z czystą energią w północnej części stanu Nowy Jork”.  
  
Dyrektor wykonawcza Affordable Housing Partnership, Susan Cotner, 
powiedziała: „Centrum w regionie Capital Region Hub będzie informować 
mieszkańców o programach NYSERDA, które pomogą im w modernizacji domów pod 
kątem czystej energii, a także o możliwościach zatrudnienia w rozwijającym się 
sektorze czystej energii. Wyrażamy uznanie dla NYSERDA za powołanie regionalnych 
centrów czystej energii, które tworzą organizacje społeczne mające ścisłe relacje z 
gospodarstwami domowymi o różnym poziomie dochodów w całym regionie”.  
  
Dyrektor ds. promocji i organizacji działań Association for Energy Affordability 
Inc., Betta Broad, powiedziała: „Aby osiągnąć nasze pionierskie w skali kraju cele 
klimatyczne, wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork muszą mieć możliwość włączenia 
się we wspólne wysiłki. Priorytet w tych działaniach muszą mieć społeczności 
uzyskujące niskie dochody oraz nieproporcjonalnie dotknięte skutkami zanieczyszczeń i 
zmian klimatycznych. Cieszymy się, że możemy pomóc mieszkańcom i firmom z 
Bronxu i Brooklynu w uzyskaniu dostępu do rozwiązań opartych na czystej energii, 
które obniżają koszty, pozwalają budować energooszczędne i zdrowsze budynki oraz 
chronią środowisko planety”.  
  
Dyrektor programu energetycznego Regionalnej Rady Planowania i Rozwoju 
Central New York, Chris Carrick, powiedział: „Regionalna Rada Planowania i 
Rozwoju Central New York (Central New York Regional Planning and Development 
Board, CNY RPDB) cieszy się z możliwości współpracy z organizacjami partnerskimi 
Alliance for a Green Economy i Greater Syracuse Works w celu zapewnienia edukacji i 
usług w zakresie czystej energii w całym regionie Central New York. Dzięki wsparciu w 
ramach programu regionalnych centrów czystej energii NYSERDA nasz zespół będzie 
współpracować z lokalnymi podmiotami w celu stymulowania rozwoju gospodarki 
opartej na czystej energii, tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy i zmniejszania 
obciążeń dla słabszych grup społecznych w naszym regionie, realizując cele 
pionierskiej w skali kraju stanowej Ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie 
społeczności”.  



 

 

  
Przedstawicielka Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes 
Region, Abigail McHugh-Grifa, powiedziała: „Jesteśmy dumni, że należymy do grupy 
regionalnych centrów czystej energii, których celem jest zwiększenie dostępności usług, 
technologii i miejsc pracy związanych z czystą energią dla mieszkańców stanu Nowy 
Jork i małych firm. Lokalne podejście NYSERDA do tych działań pozwala nam 
zmobilizować dotychczasowych i nowych partnerów w regionie, którzy najlepiej znają 
potrzeby i wartości naszych mieszkańców”.  
  
Specjalista ds. edukacji w zakresie środowiska i zasobów energetycznych w 
Cornell Cooperative Extension of Dutchess County, Collin Adkins, powiedział: 
„Czujemy się zaszczyceni, że możemy służyć regionowi Mid-Hudson, pomagając 
naszym mieszkańcom w obniżaniu kosztów energii, dostępie do czystych i 
odnawialnych źródeł energii oraz podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących 
energii. Dzięki oddanemu zespołowi doradców energetycznych prowadzonemu przez 
koalicję stowarzyszeń Cornell Cooperative Extension (CCE), sprawdzonym 
podwykonawcom, takim jak Sustainable Westchester, New Yorkers for Clean Power i 
UHope Consulting, oraz rosnącej sieci wolontariuszy i organizacji partnerskich, z 
radością pomagamy regionowi i stanowi Nowy Jork w osiągnięciu naszych celów 
energetycznych”.  
  
Dyrektor wykonawczy Cornell Cooperative Extension of Nassau County, Gregory 
Sandor, powiedział: „Cornell Cooperative Extension of Nassau County (CCE Nassau) 
ma zaszczyt być głównym wykonawcą w regionalnym centrum czystej energii 
NYSERDA w regionie Long Island. Uważamy, że nasza koalicja sprawdzonych liderów 
w dziedzinie energii odnawialnej i aktywności społecznej (instytucje, uniwersytety, 
stowarzyszenia i liderzy biznesu) stanowi doskonały zespół. Centrum czystej energii na 
Long Island aktywnie opracowuje rozwiązania, które doprowadzą do odczuwalnych 
zmian w naszych społecznościach i zapewnią wymierne rezultaty”.  
  
Dyrektor wykonawcza Cornell Cooperative Extension of Oneida County, Mary 
Beth McEwen, powiedziała: „Jako przedstawicielka Cornell Cooperative Extension of 
Oneida County bardzo się cieszę z wyboru naszej organizacji przez NYSERDA jako 
operatora regionalnego centrum czystej energii w Mohawk Valley. Cieszymy się, że 
będziemy mogli rozmawiać z członkami społeczności, małymi firmami i właścicielami 
lokali niedrogiego zakwaterowania o korzyściach płynących z czystej energii, metodach 
obniżenia kosztów energii oraz podejmowaniu bardziej świadomych decyzji 
dotyczących energii. Poprzez edukację i lokalne działania informacyjne inwestujemy w 
członków naszych społeczności i w przyszłość stanu Nowy Jork”.  
  
Starszy specjalista ds. edukacji w zakresie zasobów w Cornell Cooperative 
Extension of Tompkins County, Karím Beers, powiedział: „Cieszymy się, że 
możemy uczestniczyć w tej inicjatywie, która przyczynia się do obniżenia emisji 
dwutlenku węgla i pomaga mieszkańcom stanu Nowy Jork, zwłaszcza tym o 
ograniczonych zasobach materialnych, oszczędzać pieniądze i brać znaczący udział w 
kształtowaniu naszej wspólnej przyszłości w zakresie czystej energii”.  



 

 

  
Dyrektor wykonawcza Neighborhood Housing Services of Queens, Yoselin 
Genao-Estrella, powiedziała: „Cieszymy się, że będziemy mogli pomóc mieszkańcom 
Queens i Staten Island w procesie wychodzenia gospodarki z kryzysu po pandemii. 
Mamy nadzieję, że pomożemy miastu Nowy Jork w osiągnięciu celów ustawy CLCPA w 
sposób całościowy, sprawiedliwy i oparty na zasadach równości, stawiając na 
pierwszym miejscu potrzeby mieszkańców w zakresie czystej energii”.  
  
Dyrektor ds. lokalnych rozwiązań energetycznych PUSH Buffalo, Natalie 
Rodriguez, powiedziała: „PUSH Buffalo cieszy się z udziału w Inicjatywie regionalnych 
centrów czystej energii. Jako lider regionalnego centrum czystej energii Western New 
York (WNY Hubs) prowadzimy konsekwentne działania na rzecz budowania silnych 
społeczności i zapewnienia sprawiedliwego dostępu do rozwiązań z zakresu czystej 
energii w hrabstwach Erie, Niagara, Chautauqua, Cattaraugus i Allegany. Skupiamy się 
na defaworyzowanych grupach społecznych, aby wzmocnić, wesprzeć i stworzyć 
zdrowsze środowisko oraz zbudować kadrę pracowniczą dla społeczności, które 
najmocniej odczuwają skutki zmian klimatycznych w całym regionie”.  
  
Współzałożycielka i dyrektor wykonawcza WE ACT for Environmental Justice, 
Peggy Shepard, powiedziała: „Społeczności defaworyzowane znajdują się na 
pierwszej linii kryzysu klimatycznego i najdotkliwiej odczuwają skutki ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, takich jak powodzie czy upały. Zmagają się też z licznymi 
trudnościami, jeśli chodzi o modernizację domów i dostęp do rynku pracy w sektorze 
ekologicznej gospodarki. Organizacja WE ACT i nasi partnerzy cieszą się z możliwości 
prowadzenia regionalnego centrum czystej energii NYSERDA na Manhattanie, które ma 
służyć mieszkańcom o niskich dochodach i społecznościom kolorowym mieszkającym 
w budynkach wielorodzinnych będących głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza i 
emisji gazów cieplarnianych. Liczymy, że wspólnie uda nam się wprowadzić nasze 
miasto w bardziej efektywną, czystą i sprawiedliwą przyszłość”.  
  
Członek komitetu kierowniczego New York Energy Democracy Alliance, Adam 
Flint, powiedział: „Podstawą programu regionalnych centrów czystej energii jest nacisk 
na potrzeby społeczności defaworyzowanych. Program ten jest ukoronowaniem 
działalności ruchu demokracji energetycznej i kluczowym narzędziem do osiągnięcia 
celów stanu Nowy Jork w zakresie klimatu i równego dostępu do korzyści. Gratulujemy 
NYSERDA wykonania pierwszego dużego kroku w procesie zmian kulturowych, dzięki 
któremu udało się zrealizować ten wspólny program zapoczątkowany przez działaczy 
walczących o dobro społeczności defaworyzowanych”.  
  

Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
 
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 



 

 

drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan ten opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 35 mld USD przeznaczonych na 120 duże 
projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te wspierały ponad 165 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2021 r., generując wzrost 
o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też 
wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach 
wiatrowych do 2035 r. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
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